
Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby za rok 2017: 
1. Vypočítajte si Vaše1%  ( 2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať 

v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2%), musí však byť splnená podmienka 

minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 

2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný 

účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom 

priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónku 3. 

3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 

2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel 

(aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že 

poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti VI. kolónky 2 a 3. 

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. 

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol 

sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie 

Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže 

ani samotné tlačivo, ktoré sme Vám zaslali.  
 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie : 
   

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať 

v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 €. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby na str.5, resp. 11 (podľa typu A alebo B) sú už uvedené kolónky na 

poukázanie 2% z dane v prospech  1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, 

nájdete v priloženom oslovení pre  občianske združenie na predchádzajúcej strane. 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 

31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol 

sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie 

Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže 

ani samotné tlačivo, ktoré sme Vám zaslali.   

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.  

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnáva-

teľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  

 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2018. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo 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. Vypíšte do priloženého Vyhlásenia potrebné údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.  

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový 

úrad podľa Vášho bydliska.  Prípadne ich môžete zaslať k nám do školy a o doručenie na daňový úrad sa 

postaráme my. 

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijí-

mateľa. 

Poznámky:  
Do kolónky ROK sa píše 2017 

Obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska 

 Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie 

Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.  

 

Výpočet 2 %  z dane:  vypočítaná suma sa zaokrúhľuje ne 2 desatinné miesta podľa  pravidiel 

a) ak je tretia číslica po desatinnej čiarke menšia ako 5 tak zostáva druhá číslica bez zmeny 

b) ak je tretia číslica po desatinnej čiarke väčšia ako 5 tak sa druhá číslica zvyšuje o 1 

 

 

http://www.rozhodni.sk/index.php?&MId=1&Lev1=1&Ind1=51&P=index,sl,
http://www.rozhodni.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=2&Lev2=1&Ind2=4&P=index,sl,&Ind2=33
http://www.rozhodni.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=2&Lev2=1&Ind2=4&P=index,sl,&Ind2=33
http://www.rozhodni.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=2&Lev2=1&Ind2=4&P=index,sl,&Ind2=33
http://www.rozhodni.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=2&Lev2=1&Ind2=4&P=index,sl,&Ind2=33


Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

SYTEV, Lipová 810/30,  02401 Kysucké Nové Mesto 
telefón: 041/4212792, 4213451, 4207420 fax: 041/4212461,e-mail: skola@spsknm.sk  Internet: www.spsknm.sk 

 

        V Kysuckom Novom Meste, 27.02.2018 

 

Vážení rodičia a predstavitelia právnických osôb, 

 

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou poukázania 2% podielu Vašej zaplatenej dane podľa § 50  

Zákona č. 595/2003 Z. z. pre hore uvedené občianske združenie SYTEV, Lipová 810/30, 02401 

Kysucké Nové Mesto.  
 

Združenie je založené na podporu a pomoc pri organizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, na 

podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých v našej škole, na podporu 

mimoškolskej činnosti našich žiakov a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok. 

Predsedom tohto občianskeho združenia je  Lukáš Hrošovský. Podiel 2% z dane slúži na výučbu 

grafických systémov, informatiky, výpočtovej techniky a elektronických počítačových systémov 

pre Vaše deti. Občianske združenie  taktiež podporuje rozvojové projekty na skvalitnenie 

výchovnovzdelávacej činnosti, slúži nám i na spolufinancovanie projektov podporených 

z Európskej únie. Chceme Vás požiadať o ústretovosť z Vašej strany a aj v tomto roku Vás poprosiť 

o darovanie 2% z dane  občianskemu združeniu SYTEV. K tomu Vám prikladáme Vyhlásenie 

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. 

Vyplnené tlačivá podľa postupu na druhej strane (podľa toho, do ktorej kategórie patríte), odo-

šlite na daňový úrad podľa Vášho miesta trvalého bydliska. Ak ste osobou, ktorá požiadala zamest-

návateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžete ich 

poslať po Vašom dieťati do školy a my ho odošleme za Vás. 

V mene všetkých žiakov a učiteľov našej školy Vám vopred ďakujeme za Vašu pomoc 

a podporu pri skvalitňovaní podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. Týmto sú-

časne vytvárate možnosti, aby sa Vaše deti učili s pomocou najnovších moderných učebných pomô-

cok, zúčastňovali sa rôznych odborných súťaží a získavali vedomosti potrebné pre ich ďalšie 

úspešné  zapojenie sa do pracovného procesu. 

 

Potrebné údaje o prijímateľovi: 

Obchodné meno alebo názov: SYTEV 

Sídlo:       Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
 

Právna forma:                Občianske združenie 
 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):  

 

 

       

 

           Ing. Milan Valek

                 

                riaditeľ školy

           
 

Poznámka:  

potvrdenie o zaplatení dane musí byť len na tlačive podľa 

priloženého vzoru t.j. tlačivo V2Pv17P. 
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