
AKO MÔŽE PRÍJEMCA POUŽIŤ POUKÁZANÉ 2 % Z DANE? 

Financie získané z 2 % sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, 
a to napríklad na ochranu a podporu zdravia, rozvoj telesnej kultúry 
alebo na podporu vzdelávania.

KTO MÔŽE DAROVAŤ 2 % Z DANE?

Darovať 2 % môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom
zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu.

2 % Z VAŠEJ DANE

AKO POUŽIJE 2% Z VAŠICH DANÍ DUÁLNA AKADÉMIA?

AJ VY MÔŽETE POMÔCŤ VAŠIM DEŤOM



AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIO PRE NAŠICH ŠTUDENTOV

Mimoškolské aktivity sú pre študentov výborným riešením doplnenia
vzdelávania. Práve pre to by sme radi pre našich študentov vytvorili
príjemné a funkčné prostredie v novom audiovizuálnom štúdiu.

V dnešnej dobe digitalizácie ich naučíme zmysluplne využívať
čas na mobiloch a pri počítači, Kriticky vnímať digitálne druhy umenia,
či rozpoznávať reálne video od tzv. hoaxu. Naučia sa pracovať 
v grafických a audiovizuálnych programoch, ktoré môžu neskôr
využiť v rámci hobby, či dokonca práce. 

Audiovizuálne štúdio pomôže našim študentom vstúpiť nielen 
do čarov strihania videí či retušovania fotografií, ale spoločne
nahliadneme aj do tajomstiev digitálneho marketingu.  
 

01 - AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIO

DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ

SPRACOVANIE FOTOGRAFIÍ, VIDEÍ A PODCASTOV

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PRODUKCIE

AKO DAROVAŤ 2 %?

https://skola.dualnaakademia.sk/neinvesticny-fond/


TRÉNINGOVÉ, WORKOUT IHRISKO NA PODPORU ZDRAVIA

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom 
sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka 
vonkajšiemu prostrediu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové 
prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, 
ale aj psychickej pohode. 

Workout ponúka rôzne možnosti a stupne náročnosti, takže je určený 
ako pre športovcov, tak aj staršie deti, dospelých a seniorov.

Naši študenti by tak získali možnosť posilňovania priamo v školskom 
areáli. Pomohlo by to utužiť vzájomné vzťahy a spríjemniť ranné 
vstávanie do školy či napríklad dlhšie čakanie na autobus.

02 - TRÉNINGOVÉ IHRISKO

FYZICKÉ A PSYCHICKÉ ZDRAVIE 

MIMOŠKOLSKÉ A ŠKOLSKÉ AKTIVITY V EXTERIÉRI

POHYB NA ČERSTVOM VZDUCHU

AKO DAROVAŤ 2 %?

https://skola.dualnaakademia.sk/neinvesticny-fond/


ĎAKUJEME!

VŠETKY INFORMÁCIE O TOM AKO DAROVAŤ
2 % Z DANE NÁJDETE NA NAŠOM WEBE 

CHCEM VEDIEŤ VIAC 

https://skola.dualnaakademia.sk/neinvesticny-fond/
https://skola.dualnaakademia.sk/neinvesticny-fond/
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