
DARUJTE 
2%

podporte našu činnosť

Komu tým pomôžem 
Ako na to

11.zbor Biele Delfíny Bratislava



VÁŠ DAR 
NAŠA ČINNOSŤ

V minulom roku sme vďaka 
Vašim darom mohli využiť 

3 762 EUR

ĎAKUJEME, ŽE:
sme mohli aj tento rok kúpiť polokošele pre našich najmenších - 
vĺčatá, aby si mohli prišívať poctivo získané nášivky

sme mohli ísť s viacerými oddielmi na víkendovú chatu mimo 
Bratislavy a zažiť spoločné dobrodružstvo

sme mohli na letný tábor a viacero víkendových akcií cestovať aj do 
vzdialenejších lokalít a spoločne objavovať krajinu

sme mohli poskytnúť našim dobrovoľníkom vzdelávanie, aby boli 
motivovaní  
a robili svoju prácu ešte lepšie

Z vašich 2% financujeme rôzne časti našej činnosti od prenájmu klubovne, cez vzde-
lávanie a motiváciu dobrovoľníkov až po materiál na program a tábornícku výbavu.

O využití Vašich darov sa dozviete viac na našej stránke alebo vo výročnej správe.

http://www.delfiny.sk/


Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň.

AKO NA TO: 
pre zamestnancov

1.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo 

Potvrdenie o zaplatení dane2.
Ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín: 

Z Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a výšku 2% zaplatenej dane  
(maximálnu sumu, ktorú môžete venovať). Tá musí byť minimálne 3€. 

 

Ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín  
a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú/é ste pracovali: 

Z Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a výšku 3% zaplatenej dane  
(maximálnu sumu, ktorú môžete venovať). Tá musí byť minimálne 3€. 

3.

Prečítajte si a vyplňte Vyhlásenie alebo si ho stiahnite predvyplnené.

4.

Do poľa súhlasu o zaslaní údajov prijímateľovi zaznačte preferenciu 
(Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite 
súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ bude poznať Vaše údaje - meno  

a adresa…, nie však poukázanú sumu)

Údaje o prijímateľovi: 
IČO: 31795218 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava 
Sídlo - Ulica: Homolova
 - Číslo: 19
 - PSČ: 841 02
 - Obec: Bratislava

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie (a Potvrdenie o odpracovaní minimálne  
40 hodín dobrovoľníckej činnosti v prípade 3%) doručte do 30.4.2018  

na daňový úrad na adresu, ktorú nájdete v registri podľa PSČ
5.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%).

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Vyhl%C3%A1senie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost


dôležité 
DÁTUMY

DOKUMENTY 
na stiahnutie

V prípade, že patríte medzi podnikateľov (FO alebo PO), polia pre darovanie 2% sú 
priamo v daňovom priznaní. 

 
Do údajov o prijímateľovi treba vyplniť nasledovné:

AKO NA TO: 
pre zamestnávateľov

IČO: 31795218 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava 
Sídlo
 - Ulica: Homolova
 - Číslo: 19
 - PSČ: 841 02
 - Obec: Bratislava

Všetky potrebné dokumenty a dátumy nájdete v odkazoch priamo v texte návodu 
ALEBO 

na adrese http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Nájdete tu: 
Vyhlásenie 

Potvrdenie o zaplatení dane 
Daňové priznanie FO typ A 
Daňové priznanie FO typ B 

Potvrdenie o dobrovoľníckej práci - pre 3% 
Daňové priznanie PO

do 15.2.2018 
žiadosť zamestnávateľovi o vykonanie 

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov 
na daň z príjmov fyzických osôb

do 03.04.2018 
podanie daňového priznania pre FO, ktoré si 

podávajú daňové priznanie 
 

do 30.04.2018 
doručenie tlačív na príslušný daňový úrad 
(zamestnanci, ktorí si nepodávajú DP sami)

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


ĎAKUJEME!

www.delfiny.sk

https://www.facebook.com/Biele-delf%C3%ADny-slovensk%C3%BD-skauting-199881882510/
http://www.delfiny.sk/

