
 

 

Milí rodičia a priatelia Základnej školy Vazovova 4 

 

je tu opäť čas, kedy môžeme poukázať určité percento (3%, 2% alebo 1%) z našej zaplatenej 

dane z príjmov za rok 2021 v prospech občianskeho združenia našej základnej školy 

Vazovova 4.  

Ako iste viete, nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej 

dane za rok 2021 neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej školy. 

 

Po minulé roky sa nám podarilo: 

✓ Nainštalovať státie pre bicykle a kolobežky 

✓ Pomôcť pri vybavení čitateľského kútika  - TULI VAKY, kvety 

✓ Pomôcť pri zveľaďovaní priestoru ŠKD 

✓ Zakúpiť MIKROSKOPY, laminovačku a fólie, silomery, váhy a kadičky 

✓ Zakúpiť DIDAKTICKÝ SOFTVÉR pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

✓ Podporiť rozvoj športových aktivít  – lopty, hokejky, bránky 

✓ Podporiť mimoškolskú činnosť – ŠIJACIE STROJE NA KRÚŽOK PATCHWORK 

✓ Prispieť na nákup ODMIEN NA SÚŤAŽE – Hviezdoslavov Kubín, Slávik 

✓ Každoročne prispievať na LYŽIARSKY VÝCVIK 

✓ Uhradiť vzdelávanie pre lektora v rámci projektu „ZDRAVÁ ŠKOLA“ 

✓ Zorganizovať dobrovoľnícku aktivitu Naše mesto cez Nadácie Pontis, kde sme spolu  s 

dobrovoľníkmi z firiem zveľadili prostredie školského dvora ZŠ Vazovova. 

...a mnoho ďalších. 

Čo chceme dosiahnuť tento rok: 

V minulom roku sme začali s revitalizáciou školského dvora. Je to finančne náročná 

aktivita a práve % z poukázanej dane, sú jedným z hlavných zdrojov financovania 

revitalizácie. Všetky informácie o revitalizácii školského dvora nájdete tu: 

https://zsvazovova.edupage.org/a/novy-skolsky-dvor 



 

 

 

Ako poukázať 2% resp. 1% z dane a 3% z dane: 

 

Zamestnanci 

Do 15.02.2022 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

zaplatených preddavkov na daň.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo 

„Potvrdenie o zaplatení dane“. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane 

a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Tieto údaje napíšte do priloženého Vyhlásenia. Obe 

tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad 

podľa miesta Vášho bydliska.  

 

FO - SZČO, PO 

FO, ktoré si samy podávajú daňové priznanie za rok 2021 a PO vyplnia priamo v tlačive 

daňového priznania všetky potrebné údaje z priloženého Vyhlásenia. FO môžu poukázať 2% 

a PO 1% z dane za rok 2021 (2% môžu poukázať PO vtedy, ak darovali/darujú prostriedky do 

31.3.2022 0,5% z dane na verejnoprospešný účel - teda aj nášmu OZ). Lehota na podanie 

daňového priznania za rok 2021 je do 31.03.2022 resp. do 30.6.2022.  

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive 

príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (prijímateľ obdrží zoznam zasielateľov, ale bez 

sumy 2%). 

Kedy poukazujem 3 %? 

Ak ste v roku 2021 ako dobrovoľníčka/dobrovoľník odpracovali viac ako 40 hodín. Poproste 

organizácie/organizáciu, v ktorej ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali, aby Vám vystavila 

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. 

Vopred Vám ďakujeme v mene celého občianskeho združenia, ZŠ Vazovova 4, 

v mene všetkých detí za prejavený záujem aj takýmto spôsobom prispieť. 

V prípade akýchkoľvek návrhov, otázok a nejasností nás kontaktujte na: 

ozzrpsvazovova@gmail.com 

 

Názov IČO Sídlo Mesto 
Číslo 

registra 
Referenčné 

číslo 
PSČ Právna forma IBAN Banka 

Združenie rodičov 
a priateľov ZŠ 

Vazovova 4 
42174121 Vazovova 

Bratislava - 
mestská 

časť Staré 
Mesto 

2744 4 81107 
Občianske 
združenie 

SK9311000000002924843904 Tatra banka 

mailto:ozzrpsvazovova@gmail.com

