
 

Občianske združenie Lipka 
Turnianska 10 
851 07 Bratislava 
IČO: 30795702 
právna forma: občianske združenie 

DARUJTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE 

Vážení rodičia a priatelia školy, 

pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole 
 

Čo plánujeme 

 modernizácia vybavenia tried 
 interaktívne projektory 
 interaktívne programy 
 notebooky na prípravu interaktívnych 

vyučovacích hodín 

 nákup učebných pomôcok 
 geografia (mapy) 
 telesná výchova (švihadlá, obruče, 

lopty, odrazový mostík, pingpongové 
rakety a pod.) 

 vybavenie žiackych toaliet 
 dávkovače mydla 
 zásobníky na toaletný papier 

 podporovanie aktivít žiakov  
 odmeňovanie žiakov za reprezentáciu 

školy na mimoškolských súťažiach 
a aktivitách 

 odmeňovanie víťazov školských 
a mimoškolských súťaží  

 testovanie žiakov 
(Komparo – poplatok) 

 činnosť ŠKD 
(pravidelný ročný príspevok)  

 príspevok žiakom 9. ročníka 
(koncoročný výlet) 

 Mikuláš – balíčky 

Čo sme spravili 

 implementácia kamerového 
systému  

 inštalácia počítačovej siete 
v každej triede a v kabinetoch  

 inštalácia interaktívnych tabúľ 
a projektorov v niektorých 
triedach  

 nákup učebných pomôcok 
(slovníky, učebné tabuľky, pomôcky pre 
1. ročník, výučbový softvér, mapy a pod.) 

 nákup pomôcok do ŠKD 
(fixky, športové potreby, pomôcky na 
tvorivé práce a dielne  a pod.) 

 poplatky súťaže a testovanie 
(olympiády – chemická, biologická, 
dejepisná, biblická,  Hviezdoslavov Kubín, 
športový deň a pod.) 

 príspevok žiakom 9. ročníka 
(koncoročný výlet) 

 Mikuláš – balíčky 

 oprava podlahy v triedach 
(materiál) 

 

Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu 
v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  

Využite prosím možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)! 



 

 

AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANÍ 

Dôležité termíny 
 Do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové 

priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie na poukázanie podielu z dane je už 
súčasťou daňového priznania. 

 Do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná 
zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu zasiela aj 
Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 

Pracovali ste ako dobrovoľník? 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte 
organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. 

POPIS KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%) Z DANE 

Zamestnanci 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň  z príjmov 
a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 

2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Minimálna suma na poukázanie musí byť 
aspoň 3 EUR. 

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko 
a  sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane. 

4. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu  doručte najneskôr do 30. apríla 2017 daňovému 
úradu v mieste vášho bydliska. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane. V prípade darovania 3% 
aj Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.  

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama 

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% 
(3%) z dane v prospech prijímateľa. 

2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Minimálna suma na poukázanie musí byť 
aspoň 3 EUR. 

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:  Občianske združenie Lipka, Turnianska 10, 851 07 Bratislava, 
IČO: 30795702, právna forma: občianske združenie. 

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste práve vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním 
Vašich údajov.  

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.  

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 

Právnická osoba 

1. Vyplňte daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 
dane. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete 
poukázať, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 EUR. 

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení Občianske združenie Lipka, Turnianska 10, 851 07 Bratislava, 
IČO: 30795702, právna forma: občianske združenie. 

4.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu OZ Lipka, tak 
zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.   

Informácie a tlačivá nájdete na web stránke ZŠ Turnianska 


