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Čl.1 
Účel smernice 

 
 Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov (ďalej len 
SSOŠ DSA) vydáva túto smernicu s cieľom upraviť  podmienky  pre prijímanie 
a nakladanie darov a sponzorských príspevkov. 

 

Čl.2 
Základné pojmy 

 
Darca – fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá SSOŠ DSA resp. 
ZRPŠ daruje (bezodplatne prenechá) peňažný alebo nepeňažný dar. 

Obdarovaný – Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov  

Peňažný dar – finančné prostriedky v hotovosti alebo bezhotovostné finančné 
prostriedky prevedené na bankový účet. 

Nepeňažný dar – akákoľvek hnuteľná a nehnuteľná vec, ktorá nemá povahu 
peňažného daru. 

 

Čl.3 
Prijímanie darov 

 
1. SSOŠ DSA môže prijímať peňažné dary: 

a) v hotovosti na základe príjmového pokladničného dokladu do pokladne 
riadnej činnosti, ktoré budú následne prevedené na bankový účet školy, 

b) bezhotovostne bankovým  prevodom od darcu na bankový účet školy. 
2. SSOŠ DSA môže prijímať nepeňažné dary: 

a) rôzne výrobky alebo tovary, ktoré slúžia priamo na výchovno-vzdelávací 
proces, alebo na inú činnosť školy, školského stravovacieho zariadenia 
alebo školského internátu, ktoré musia byť zaevidované v evidencii školy, 

b) služby slúžiace k zabezpečeniu činnosti školy, školského stravovacieho 
zariadenia alebo školského internátu.  

3. SSOŠ DSA je povinná s darcom uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu v zmysle § 
628 a násl.  Občianskeho zákonníka. 

 

Čl.4 
Použitie  darov 

 

1. SSOŠ DSA je povinná využiť dar len na účel, ktorý je uvedený v darovacej 
zmluve. 

2. Pokiaľ nie je v darovacej zmluve vymedzený účel použitia daru a nie je možné ho 
určiť, môže SSOŠ DSA využiť dar podľa vlastného uváženia, pričom nesmie 
porušiť právne predpisy a dobré mravy. 

3. Peňažné dary sa nesmú využívať na odmeňovanie zamestnancov SSOŠ DSA.  
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Čl.5 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetci zamestnanci školy sú povinný riadiť sa touto normou pri prijímaní a použití 
darov určených pre SSOŠ DSA. 

2. Porušenie smernice zo strany zamestnancov sa bude považovať za závažné 
porušenie pracovnej disciplíny, ktoré sa bude riešiť v zmysle Zákonníka práce.  

3. Ruší sa 2.vydanie  organizačnej normy ON 14 2012 účinnej  od 1. 4. 2012. 
4. Táto interná smernica IS  nadobúda účinnosť dňom 2.9.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Interná smernica 

 Prijímanie darov a sponzorských 
príspevkov 

Označenie smernice 
IS 19 2015 

Strana 5 z 6 

 

  
Rozdeľovník 

 

Por. č. 
výtlačku 

Držiteľ Funkcia Podpis o prevzatí 

1. RNDr. Juraj Seiler riaditeľ školy  

2. Ing. Slávka Hazalová ZRŠ pre TEC  

3. Mgr. Helena Košarová ZRŠ  

4. Anna Wilková Vedúca ŠJ  

 

Rozsah platnosti 
 
Platí v SSOŠ DSA, Komenského 12, Trebišov 
 

Poznámky 
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Príloha 1 
V Z O R 

 
DAROVACIA ZMLUVA ......... 

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka) 
 

čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Darca:  ............................................................................................... 
   ............................................................................................... 
 
2. Obdarovaný: Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 

Trebišov 
   zastúpená: ............................................., riaditeľom školy 
   IČO: 00162663 
   DIČ: 2020506752 
 

čl. II 
Predmet zmluvy 

 
Darca................................ sa rozhodol darovať obdarovanému peňažný /nepeňažný  
dar na účel:............................................................................................... 
 
 

čl. III 
Cena 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že výška peňažného/ nepeňažného daru bude v hodnote  
 
...................................... 
 

čl. IV 
Ďalšie ustanovenia 

 
1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa 

postupuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 
2. Táto zmluva je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana   

obdrží jedno vyhotovenie. 
3. Zmluvné  strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej 

a na znak toho ju podpisujú.   
 
Trebišov dňa: .............................. 
 
 
…………………………………                                  …………………………… 

                 darca                                                                                                         obdarovaný 


