BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Stredná priemyselná škola
Jozefa Murgaša
Banská Bystrica

DVE PERCENTÁ
Aj v tomto školskom roku môžete podporiť Občianske
združenie KLUB Strednej priemyselnej školy J. Murgaša
Banská Bystrica a prostredníctvom neho aj kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu na Strednej priemyselnej
škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.
Vážení rodičia, absolventi a priatelia školy,
obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej
Bystrici darovaním 2 % podielu zo zaplatenej dane. Podporiť nás môžete prostredníctvom Občianskeho
združenia KLUB Strednej priemyselnej školy J. Murgaša Banská Bystrica, ktorý je zaregistrovaný
ako oprávnený príjemca. V minulom roku sme prijali 2% z dane vo výške 4 200,65 EUR, za čo
vyslovujeme všetkým darcom úprimné poďakovanie. S využitím týchto získaných finančných
prostriedkov KLUB zakúpil Interaktívnu obrazovku ActivPanel 86 do auly v hodnote 6 480,00
s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces žiakov SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici.
V roku 2020 by sme chceli opäť použiť 2% z dane na nákup nových technických zariadení do
učební odborných predmetov a tiež na podporu študentských aktivít. Príjem 2% z dane a
sponzorské dary sú pre nás dôležitými zdrojmi skvalitnenia vyučovacieho procesu a rozvoja
mimoškolských aktivít.
Postup poukazovania podielu zo zaplatenej dane ostáva v podstate nezmenený. Tlačivo “Vyhlásenie”
pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov) nájdete na web stránke školy alebo je priložené k tomuto tlačivu.
Fyzické osoby (zamestnanci) predkladajú Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane priamo na
príslušný daňový úrad alebo môžu vyplnené tlačivá doručiť do školy do 24. 04. 2020.
Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie 2%, resp. 1% dane, do svojho
daňového priznania. Údaje, potrebné na poukázanie pre OZ KLUB, sú uvedené nižšie.
Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane a investujete ich do vzdelávania Vašich
detí.
Uvítame, ak oslovíte aj svojich priateľov a známych. Žiaci v škole trávia väčšinu dňa, podporte
preto našu snahu o zvýšenie kvality vzdelávania a vytváranie príjemného prostredia v našej škole.
Potrebné údaje:
Právna forma:
IČO:
Obchodné meno:
Sídlo:

Občianske združenie
37816730
Klub Strednej priemyselnej školy J. Murgaša Banská Bystrica
Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

Za prejavenú ochotu a pomoc Vám v mene vedenia a pedagógov, ale najmä v mene žiakov školy
ďakujeme.
Ing. Kamil Kordík
riaditeľ školy
048/472 3311 - riaditeľ
048/472 3312 - sekretariát
048/472 3310 - vrátnica
spsjm@spsjm.sk

PaedDr. Soňa Chrenková
predsedníčka Rady Klubu
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
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