
Vážení rodičia, priatelia a partneri školy ! 

Aj tento rok si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste využili svoju zákonnú možnosť 

a venovali 2 % z dane práve nám. Za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu sme založili 

v roku 2014 Občianske združenie SEMAFOR pri Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave      

(IČO : 42399718). 

Toto združenie vzniklo z dôvodu nutnosti podpory financovania výchovno-vzdelávacích aktivít 

a materiálno-technického vybavenia školy. Do tohto fondu prispievajú rodičia, či zákonní zástupcovia 

žiakov našej školy, prípadne i iné osoby a spoločnosti ochotné pomôcť našej škole. A do tohto fondu 

idú i prostriedky získané z 2% daní. Tieto finančné príspevky sa využívajú na zakúpenie nových 

učebných pomôcok, výpočtovej techniky, dataprojektorov, športového náradia a celkovo podporujú 

zlepšenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu.                                

Tieto financie a pomoc sú pre našu školu mimoriadne dôležité najmä preto, lebo pomôcky, ktoré sa 

využívajú vo vzdelávacom procese sú pre naše študijné odbory finančne nákladné a keď chce škola 

udržať dostatočnú technickú úroveň výučby, mala by využívať čo najmodernejšie pomôcky 

a technológie. Normatívne financovanie školy štátom prostredníctvom zriaďovateľa postačuje na 

bežnú základnú prevádzku školy, ale nezohľadňuje nutný modernizačný rast školy.  

Bez doplňujúcich prostriedkov, ktoré školy získava mimo rozpočtu, či už formou rôznych grantov, 

podnikateľskej činnosti, príspevkov rodičov a prostriedkov z 2 % z dane by nebolo možné udržať a už 

vôbec nie zvyšovať kvalitu materiálno-technického vybavenia školy. 

Za uplynulé roky možnosti čerpania týchto prostriedkov z Vašich daní a podpory OZ SEMAFOR sme 

mohli : 

 Vybudovať jazykovú učebňu 

 Nakúpiť knihy do slovenskej i anglickej knižnice 

 Podporiť úspešný tím elektromobilu na zahraničných súťažiach 

 Zabezpečiť účasť študentov na súťažiach 

 Nakúpiť nové počítače do odborných učební 

 Nakúpiť dataprojektory 

 Nakúpiť telocvičné športové náradie 

 Nakúpiť sedacie vaky na vybudovanie oddychových zón na chodbách  

 Zrekonštruovať školský rozhlas 

 Vymaľovať časť školy 

 Vymeniť žalúzie na oknách v niektorých triedach 

 Oceniť najlepších študentov 

 Rekonštruovať elektrickú a internetovú sieť v laboratóriách 

 Nakúpiť meracie prístroje do elektrotechnických laboratórií 

 Nakúpiť biele tabule do učební 

 Nakúpiť nové lavice a stoličky pre študentov 

 Nakúpiť učebnice na postupné zavádzanie odbornej angličtiny do výuky 

 Spríjemniť prostredie školy zabezpečením vonkajšieho paletového sedenia 

Verím, že pochopíte túto našu žiadosť a pomôžete nám darovaním 2 % z Vašich daní. 

Ďakujeme 

S úctou 

      Ing. Peter Papík 

        riaditeľ školy 


