
Úhrada príspevku do Občianskeho združenia OZ Lýceum na školský rok 2022/2023 

pre študentov bilingválneho Evanjelického Lýcea  

Vranovská 2, Bratislava  
 

Vážení rodičia!  

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zmenách v platbe rodičovského príspevku, ktorým 

v každom školskom roku  prispievate na dofinancovanie školských aj mimoškolských aktivít, na podporu 

vzdelávania v jednotlivých predmetoch nákupom rôznych  pomôcok, na platbu poistného zabezpečenia, 

na zvýšenie a potrebu doplnenia IT technológií (nevyhnutného najmä v čase pandémie COVID - 19)                   

v priebehu dištančného vzdelávania ako aj na ubytovanie amerických lektorov, ktorí sa podieľajú na 

výučbe anglického jazyka.  

Jedným z hlavných dôvodov, na základe ktorého sa Rada rodičov pri OZ Lýceum uzniesla dňa 

14.9.2022 na svojom zasadnutí navýšiť dobrovoľný príspevok na školský rok 2022/2023, bolo zvýšenie 

fakturovaných cien za prenájom bytov pre amerických lektorov od spoločnosti Reformata s.r.o. ako aj 

úprava  fakturovaných  zálohových platieb za energie z dôvodu zvýšenej ceny energií. Aby sme zachovali 

plnenie cieľov vyplývajúcich zo Stanov OZ Lýceum, ktoré sa netýkajú len prenájmov bytov, ale aj plnenia  

našej finančnej pomoci na vzdelávanie a mimoškolské aktivity študentov EL, je rozpis platieb na rok 

2022/2023 nasledovný:  

1. Príspevok vo výške 200 Eur (predtým 150 eur) je platba za študenta, ktorý 

absolvuje celé štúdium počas  školského roku.   

2. Platba  vo výške 100 Eur (predtým 75 eur) je  platba za študenta, ktorý v danom  

školskom roku študuje celý rok v zahraničí. 

3. Za študenta, ktorý študuje v zahraničí jeden polrok, je platba 150 eur  (predtým 

112,50 Eur). 

  Príspevky pre školský rok 2022/2023 je potrebné uhradiť na účet OZ Lýceum do 30.10.2022. 

 

Rodičia môžu požiadať o splátkový kalendár listom alebo mailom adresovaným na                                    

pani riaditeľku Mgr. Máriu Radúchovú (maria.raduchova@evlyceum.sk) a predsedkyňu OZ Lýcea                       

pani RNDr. Gabrielu Gavurníkovú, CSc.  (gabriela.gavurnikova@uniba.sk). 

Rada rodičov prerokuje žiadosti jednotlivo a následne pošle vyrozumenie o súhlase na splátkový 

kalendár žiadateľovi.  

V mene Rady rodičov a OZ Lýceum sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste príspevok uhradili 

bezhotovostným prevodom na účet Občianskeho združenia Lýceum:   

IBAN:  SK05 1100 0000 0029 2088 2359, BIC: TATRSKBX, Názov účtu: Lýceum,  

Variabilný symbol: číslo pridelené študentovi školou, ktorý Vám poskytol/la triedny/a profesor/ka, 

Konštantný symbol: 0968, Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno ŠTUDENTA, trieda (nie rodiča).   

 

Zrealizovanú platbu je potrebné preukázať triednemu/ej profesorovi/rke dokladom z banky alebo 

ústrižkom poštovej poukážky spolu s údajmi o platcovi (meno, priezvisko, bydlisko, číslo OP), nakoľko 

prijaté prostriedky podľa platných predpisov týkajúcich sa občianskych združení nemôžu byť 

anonymné. 

 

Za podporu ďakuje    Rada rodičov pri OZ  Lýceum   

mailto:maria.raduchova@evlyceum.sk
mailto:gabriela.gavurnikova@uniba.sk)

