
 

POSTUP K DAROVANIU  2% Z DANE  
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje: 

 

ZAMESTNANEC 
 Zamestnanci poukazujú výlučne  prostredníctvom 2 tlačív: 
 

1. VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU  ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ   OSOBY  

2. POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE 
 

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na 

daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE. Z neho si viete zistiť 

dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej dane. 

 

Tlačivo VYHLÁSENIE vypĺňate Vy. Naše tlačivá s už vyplneným II. oddielom, kde sú údaje o nás ako 

o prijímateľovi si stiahnete  na našej stránke www.skolyquovadis.com jednoduchým kliknutím na zelenú 

ikonku “ 2%“  alebo v sekcii „dokumenty“. 

 

QUO VADIS, o.z. 

Ivana Krasku 2362/7 

Zvolen  960 01 

IČO: 42013291 

Právna forma : občianske združenie 

 
Radi by sme Vás poprosili, aby ste v tomto tlačive zaškrtli aj políčko „súhlas so zaslaním údajov mnou 

určenému prijímateľovi...“, aby sme sa Vám vedeli dodatočne poďakovať😊 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na príslušný daňový úrad 

(adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-

miestnej-prislusnost). 

    

Pokiaľ si želáte, aby sme tlačivá na daňový úrad doručili my, prosíme Vás, aby ste ich doručili najneskôr 

do 12.4.2019 do sídla našej školy, (I. Krasku 7, 960 01 Zvolen), a to osobne, alebo odovzdaním 

príslušnému pedagógovi SZUŠ a SCVČ Quo Vadis. Ekonomické oddelenie školy doručené tlačivá 

zaeviduje a odnesie na daňový úrad.                                                                                     

 

V prípade, ak ste v roku 2018 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník pre organizáciu, ktorá 

robí verejnoprospešnú činnosť ( napr. neziskové organizácie), môžete si v tlačive Vyhlásenie zaškrtnúť 

namiesto 2% práve 3% dane. Následne je potom potrebné k "Vyhláseniu" a " Potvrdeniu“ pripojiť 
POTVRDENIE O ODPRACOVANÝCH HODINÁCH. 

 
FYZICKÉ OSOBY PODÁVAJÚCE DAŇ. PRIZNANIE PROSTREDNÍCTVOM 
 

1.  DAŇOVÉHO  PRIZNANIE TYPU  A      alebo 

2.  DAŇOVÉHO  PRIZNANIE TYPU  B  

 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 

1 prijímateľa. Jedná sa o oddiel VYHLÁSENIE.  Aj tu by sme Vás radi poprosili o zaškrtnutie políčka 

„súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi“. 

 

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

do 31.03.2019) na Váš daňový úrad. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má 

http://www.skolyquovadis.com/


 

zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného 

prijímateľa. 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY PODÁVAJÚCE DAŇ. PRIZNANIE PROSTREDNÍCTVOM 

 
1. DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB 

 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z 

dane v prospech 1 prijímateľa. 

 

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete 

poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov.  Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť 

splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je 

uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o 

prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom 

chcete podiel zaplatenej dane poukázať. 

 

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným 

prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš 

daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). 

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. 

 

POZOR: 

 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie 

dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) 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 

 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie 

dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) 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) 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE 2% AJ  ZA NÁMAHU SPOJENÚ S FORMALITAMI !!! 


