
Milí rodičia a priatelia školy, 

Použite Vaše 2% pre Vaše deti... 

...darovaním 2% z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej 
škole pre Vaše deti 

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2% z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú štátu.  

Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity 
a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú 
použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.  

Postup, ako darovať Vaše 2% z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA:  

Návod pre: 

Zamestnanca (ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ)  

1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň 

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane  
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej 

zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 
poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo použite Predvyplnené 
tlačivo: 
 

file://///ultra.gympaba.sk/home/peschlova/Desktop/OZ/V2Pv21%20-
%20Vyhl%C3%A1senie%20o%20pouk%C3%A1zan%C3%AD%20sumy%20do%20v%C
3%BD%C5%A1ky%202_%20(3_)%20zaplatenej%20dane%20za%20zda%C5%88ovaci
e%20obdobie%202021.htm 

Údaje, ktoré potrebujete v prázdnych tlačivách uviesť:  

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie GYMPABA 

Identifikačné číslo (IČO/SID): 52779653  

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na 
daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama  

1. Riadne vyplňte daňové priznanie. 
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú 

nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. 
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3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z 
dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel 
priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:  

 

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie GYMPABA 

Identifikačné číslo (IČO/SID): 52779653 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie 
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Právnická osoba 

1. Riadne vyplňte daňové priznanie. 
2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, 

ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s 
uvedením príslušných súm. 

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z 
dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do 
daňového priznania uviesť:  

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie GYMPABA 

Identifikačné číslo (IČO/SID): 52779653 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie 
daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto 
termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

 


