
Občianske združenie P. G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07  Bratislava 

 

Milí rodičia, priatelia školy a zamestnanci,  

 

 

 

 

                           M      Komora notárov SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2 %  

                                     z podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020,  

                                     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 2020 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 poukázať 2% z dane? 

Ak ste zamestnaný: 

Požiadajte do 15. februára 2021 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania 

preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám 

zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení 

dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a 

tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. 

apríla 2021. 

Ak si podávate daňové priznanie sami: 

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o 

poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. 

Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2021 a uhraďte 

daň. 

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 

Ako poukázať 3% z dane? 

Aktivisti, ktorí v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 

2021 poukázať až 3% zo svojej dane. 

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 

2020 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. 

Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ. 



Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v 

prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť organizácia, teda Potvrdenie 

ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba. 

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako 

Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech 

ktorej dobrovoľník niečo vykonával. 

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, 

či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od 

viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín. 

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak 

môže poukázať 3% z dane. 

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že 

poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému 

priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín. 

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% resp. (3%) zaplatenej 

dane uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva 

potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodí + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po 

minulé roky. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na 

ivana.potocka@csose.sk alebo tel. č. 0902 349 977. 

 

Dôležité termíny: 

• do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické 

osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými 

osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania 

• do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú 

povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj 

Potvrdenie o zaplatení dane) 

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…. 

 

mailto:ivana.potocka@csose.sk

