
SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ 
sa zaregistroval do zoznamu  

prijímateľov 2%! 

Podporte naše občianske 

združenie poskytnutím 

2% z Vašich zaplatených 

daní! 

 

Pomôžete tak s vykonávaním aktivít, ktoré sú 

orientované na podporu bývalých špičkových hráčov 

stolného tenisu, ktorí sa ocitli v ťažkých životných podmienkach. Možno aj vďaka Vášmu 

príspevku budeme môcť zlepšiť život bývalých športovcov a hráčov stolného tenisu! 

 

Darujte nám 2% z dane. 
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich zaplatených daní z príjmov občianskemu 

združeniu. 

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.  

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít na 

podporu bývalých špičkových hráčov stolného tenisu. 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%. 

Pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ? 

1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň 

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. (Príloha č.1)  

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej 

zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. 

Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje 

o prijímateľovi. (Príloha č.2) 

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte v lehote, ktorú máte na 

podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho 

bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

 

 

 

http://sstz.sk/subory/aktuality/Priloha1.pdf
http://sstz.sk/subory/aktuality/Priloha2.pdf


 Podávate si daňové priznanie sami (fyzická osoba)? 
      1.  Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane   

           z príjmu. 
2.  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za  

     zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť   

     daň aj zaplatiť.  

Obchodné meno alebo názov: Slovenský stolnotenisový zväz 

Sídlo: Černockého 6, 831 53 Bratislava 

Právna forma: Občianske združenie 

Identifikačné číslo (IČO): 30806836 

Postup pre právnické osoby  

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane 

z príjmu. 

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, 

ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s 

uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). 

3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

 

Obchodné meno alebo názov: Slovenský stolnotenisový zväz 

Sídlo: Černockého 6, 831 53 Bratislava 

Právna forma: Občianske združenie 

Identifikačné číslo (IČO): 30806836 

 

 

Bankové účty:  

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0051 6511 9213 

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

 

 

 


