
 
2% dane 

 
 
 
Vážení rodičia a priatelia školy, 
 
pomôžte nám skvalitniť všestranný rozvoj sluchovo postihnutých detí a detí s narušenou 
komunikačnou schopnosťou na škole darovaním 2% (3 %) z dane!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Je tu obdobie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za kalendárny rok 2020 a možnosť 
poukázania sumy do výšky 2% (3%1)z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. 
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Svoje 2% zo svojich už odvedených daní z príjmov môžete darovať neziskovej organizácii  
OBČIANSKE ZDRUŽENIE „ PRIATELIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ “ , 

Mirka Nešpora 4880/29, Prešov, ktoré každoročne podporuje výchovu a vzdelávanie detí a 
žiakov so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou v Spojenej škole 
Pavla Sabadoša internátnej v Prešove.  

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Zároveň je prejavom Vašej 
dôvery a podpory všestranného rozvoja detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%1) !  
Finančné prostriedky budú použité na: 
 

• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,  
• podporu mimoškolských aktivít detí a žiakov školy,  
• všestranný rozvoj detí a žiakov školy. 

 
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%1) (minimálne 3 eurá) zo svojich daní z príjmu, 

pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. 
 

Ako postupovať 
 

Na poukázanie tejto sumy je potrebné vypísať „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 
2% (3%) zaplatenej dane...“ (viď prílohu) a priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 
zo závislej činnosti“, ktoré vystaví Váš zamestnávateľ .  

    
  

Tí, ktorí si robia daňové priznanie sami, tlačivo na poukázanie 2% zaplatenej dane je 
súčasťou Daňového priznania FO typ: A alebo B. 
 

       
 

 
1 podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období 
vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné 
potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. 

 Tieto dve tlačivá doručte do 31.marca 2023 na príslušný Daňový úrad podľa miesta 
Vášho trvalého bydliska.

 Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna 
výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 € do 31. marca 2023.


