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História 

Občianske združenie vzniklo transformáciou z pôvodných nadácií školy. 
 

1992 založenie  Jozefínskej nadácie pri Štátnej jazykovej školy na Palisádach v Bratislave 

 účel: udržiavať jej sídlo, pamiatkovo chránenú školskú budovu z konca 19. storočia 

1996 Keď vstúpil do platnosti nový zákon NR SR č. 147/1996 Z. z. o nadáciách, rozhodla sa správna 
rada Jozefínskej nadácie po porade so zhromaždením členskej základne darovať hmotný a 
nehmotný majetok Nadácie škole a s jestvujúcimi finančnými prostriedkami založiť dve 
nadácie. 

2002 ďalšia legislatívna zmena (zákon NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) – transformácia nadácie 
na občianske združenie Brána jazykov  

Registrácia na ministerstve vnútra dňa 28. 05. 2002 pod číslom VVS/1-900/90-20182 

Účelom O.Z. Brána jazykov sa stala: 

a) podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku v Štátnej 
jazykovej škole a spolupracujúcich vzdelávacích organizáciách,  

b) podpora a udržiavanie zahraničných kontaktov, výmenných stáží učiteľov cudzích jazykov, 
ktoré im umožnia skvalitňovať vzdelanie vo svojom odbore,  

c) zabezpečovanie prednášok domácich a zahraničných expertov v záujme zvyšovania 
úrovne odborných vedomostí učiteľov a poslucháčov školy,  

d) financovanie – aj čiastočné – rôznych učebných a technických pomôcok a publikácií 
potrebných na zabezpečenie vysokej úrovne vyučovania anglického jazyka v škole,  

e) podpora riešenia problémov údržby a účelnej prevádzky pamiatkovo chránenej budovy, v 
ktorej sídli škola,  

f) podpora sociálnych programov školy, ktoré pomáhajú stabilizovať jej pedagogický zbor.  

2003 Aktivity o. z. sa v roku 2003 zamerali hlavne na získavanie príspevkov a darov na ďalšie 
rekonštrukcie sídla školy, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou a zlepšili sme tak 
podmienky vzdelávania v škole. 

2020 
od 15. 03. 2018 do 29. 06. 2020 bola správcom O.Z. PhDr. S. Horváthová.  
V Správnej rade boli tieto členky:  
PhDr. Eva Határová, Mgr. Beatrix Barsiová, Mgr. Renáta Dúhová Hoflack.  
Revízorom bola Mgr. Daniela Gerulová. 

2020 od 29. 06. 2020 –  činnosť O.Z. Brána jazykov a O.Z. Dohovorme sa prevzala                          
PhDr. Helena Hanuljaková 

 
21. 09. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie s novými členmi Správnej rady. Členovia Správnej rady 
zastupujú jednotlivé odbory jazykov a ostatné zložky školy: 
Mária Kisková – za zamestnancov v budove školy na Vazovovej 14 
Jakub Rebro – RO 
Eva Žitná – AO 
Beatrix Barsiová – GO  
Miriam Vanerková – THP  Palisády a Vazovova  

 
 
 



V roku 2020 sa uskutočnili tieto aktivity: 

o získanie darov na plánované aktivity,  

o nákup kníh, učebníc a slovníkov na rozšírenie učiteľskej knižnice,  

o zabezpečenie drobných opráv školy a nákup spotrebného materiálu,  

o zabezpečenie propagácie školy v publikácii a na internete, 

o nákup drobných reklamných darčekových predmetov, ktoré sme použili na reprezentáciu školy,  

o tlač doplnkových učebných materiálov pre poslucháčov školy.  
 

A) Príspevky na organizovanie odborných seminárov a porád zamestnancov školy 

B) Príspevky na odbornú literatúru učiteľom školy  

C) Zdravotná starostlivosť o pracovníkov školy.  

 
Výdavky O. Z. Brána jazykov: 

1.  knihy školské + tlač doplnkových materiálov               3440,78 
2.  dataprojektory  (drobný HM) 3852 
3.  mapy  86,88 
4.  stavebné práce  a maľovanie   10923 
5.  poplatky banke                  533,64 
6.  mobil 335,73 
7.  účtovný program                 102 
8.  softvér. služby                   33,44 
9.  účtov. práce                  1500 
10.  konzultácie účtovníctvo         237,6 
11.  poistenie 14,49 
12.  poplatky notár 9,09 
13.  spotreba materiálu           1116 
14.  lekár a knihy učiteľom       2580,3 
 SPOLU: 24 764,95 
   
 Príjmy:  
 Dar poslucháčov a priaznivcov JŠ nepresahujúce 3000 € 23 066,44 
 Dary presahujúce 3.000 € 0 
 2% dane                           417,67 
 SPOLU:                           23 484,11 

 
 
Na základe podkladov účtovníčky E. Križankovičovej a Silvie Geringovej spracovala  
Helena Hanuljaková, predsedníčka O.Z.  


