
 
Milí rodičia ako aj priatelia školy,  

 
PODPORTE 

 
Základnú školu Ružindol – OZ Bosoráčik a 

 
Venujte nám 2% dane z príjmu! 

 
Prečo darovať 2% dane z príjmu škole prostredníctvom Občianskemu združeniu BOSORÁČIK pri ZŠ 
Ružindol? Občianske združenie (ďalej iba OZ) je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom 
a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a 
vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych 
alebo iných podujatí školy a tiež poskytuje škole v rámci svojich možností materiálnu, organizačnú a personálnu 
pomoc pri práci so žiakmi.  
Váš príspevok – 2% dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak 
museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte modernizáciu výchovno-
vzdelávacieho procesu našej školy . Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu 
spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu, ako aj výška jeho príspevku.  
 
Aký osud čaká Váš dar v našich rukách?  
Ak sa rozhodnete darovať 2% dane z príjmu našej škole, resp. jej OZ, budete aj Vy patriť medzi tých, ktorí sa zaslúžia 
o pokračovanie zvyšovania úrovne kvality školy, jej modernizácie a vytvárania dôstojných materiálnych a 
priestorových podmienok, ktoré práve vďaka rodičom, OZ, vedeniu školy a jej zamestnancom ako aj ďalším 
sponzorom pozitívne menia za ostatné roky svoju tvár.  
Váš dar plánujeme zúročiť prostredníctvom niektorej z týchto konkrétnych aktivít:  
 materiálno - technické vybavenie odborných učební  

 vybudovanie osobitných priestorov pre ŠKD (herne a 2/3 učebne)  

 spoluúčasť na realizácii projektov podporujúcich vzdelávací program školy  
 

 
 
Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?  
Ak ste zamestnanec: do 15.2.2018 ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 
preddavkov na daň. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto 
potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane -to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť 
minimálne 3,00EUR.  
1. Vyplňte prednú stranu tohto formulára Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu 
zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže 
celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.  
2. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) 
najneskôr do 29. apríla 2018 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby 
previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.  
3. Tlačivá je možné odovzdať do uvedeného termínu aj triednemu učiteľovi (zástupca OZ ich hromadne odovzdá na 
DÚ)  
4. Pre lepšiu kontrolu Vás prosíme na formulári označiť  aby sme Vas mohli identifikovat. 
 
 
Veľmi pekne Vám v mene OZ ako aj v mene našich žiakov ďakujeme, že prispejete k rozvoju našej školy a tým aj 
možnosti rozvoju Vašich detí. 
 
 

         

 

Vedenie OZ Bosoráčik 


