
Občianske združenie P. G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07  Bratislava 
 
Milí rodi čia, priatelia školy a zamestnanci,  
 
 
 
 
                           M      Komora notárov SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2 %  
                                     z podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015,  
                                     kde je naše Občianske združenie P. G. Frassatiho zaregistrované  
                                     pod identifikačným číslom 31813208. 
 
 
V prípade, že sa rozhodnete venovať svoje 2 % zo zaplatenej dane z roku 2015 nášmu 
združeniu, podporíte tým výchovno-vzdelávací proces na CSOŠE P. G. Frassatiho, 
Vazovova 12 v Bratislave, lebo práve za týmto účelom bolo Občianske združenie P. G. 
Frassatiho zriadené.       
 

Ako na to? 
 

A. Ak ste fyzická osoba, za ktorú daňovú povinnosť vysporiadáva Váš zamestnávateľ: 
 
1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

zaplatených preddavkov na daň 
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení 

dane  
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech 
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo 
dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť 
minimálne 3 €. 
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky 
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre 
ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.  

4.   Údaje o prijímateľovi Občianske združenie P. G. Frassatiho napíšte do Vyhlásenia 
spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.  

5. Ak chcete oznámiť Občianskemu združeniu P. G. Frassatiho, že ste mu Vy zaslali 
svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov 
(meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!  

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na 
daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu si nájdete 
tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-
miestnej-prislusnost   

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o 
zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti.  

8.   Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% 
(3%) v prospech Občinaskeho združenia P. G. Frassatiho. 
 

Žiaci si môžu tlačivá vyzdvihnúť na sekretariáte školy, na ekonomickom úseku školy, 
alebo stiahnuť z webovej stránky školy.    
 
 
 
 
 



B. Ak ste fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama: 
 

1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016, ktorému 
chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech 
prijímate ľa je 3 €. 

2. Vypočítajte si: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech 
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky 
odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky 
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré 
ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali. 

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% 
(3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania 
uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali. 

4. Ak chcete oznámiť Občianskemu združeniu P. G. Frassatiho, že ste mu Vy zaslali 
svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov 
(meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! 

5. Riadne vyplnené daňové priznanie***  doručte v lehote, ktorú máte na podanie 
daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho 
bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-
sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň 
z príjmov. 

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

7. 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. 

 
C. Predmetné  1,0 % resp. 2 % môžu poukázať aj právnické osoby (podniky, firmy a pod.), 

v daňovom priznaní: 
 

-  Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, 
musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 
 

- V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 
1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej 
prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na poslednej strane DP). Uveďte 
tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú 
chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete 
koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane. Svoj podiel dane môžete 
poukázať aj len 1 prijímateľovi, vtedy nevkladáte prílohu. 

            Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby: 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového 
priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA 
financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej 
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – 
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – VYPLNÍ v časti IV. 
kolónku 3. 



b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového 
priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) 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 
IV. kolónky 1 a 2. 

- Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami 
určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 
2016! 

- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). adresu si nájdete 
tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-
prislusnost ) 

Všetky tlačivá na poukázanie 2 % nájdete tu: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 
 
 

Ak budete mať problémy pri poukázaní 2% dane pre našu organizáciu, obráťte sa na nás 
na ekonomickom úseku školy (tel.č.: 02/55573141 klapka 21), radi Vám poradíme.  
Ďalšie informácie môžete získať aj u Vášho účtovníka alebo na www.rozhodni.sk. 
 
 
Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania resp. do vyhlásenia o poukázaní 
sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sú: 
 

IČO: 31813208 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje   zľava) 
Právna forma: Občianske združenie  

Obchodné meno (názov): Občianske združenie P. G. Frassatiho  
Sídlo: Vazovova 
Číslo: 12 

PSČ: 811 07 
Obec: Bratislava 

 
Vopred Vám ďakujeme…. 

 






