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Som FYZICKÁ OSOBA a chcem pre Sloníček, o. z. poukázať percento dane 
 
Do 31. 03. 2023 vyplňte daňové priznanie a vypočítajte percento zo zaplatenej dane. Môžete nám 
darovať najviac 2% z Vami zaplatenej dane. Toto percento sa zvyšuje na 3%, ak ste dobrovoľnícky 
odpracovali počas roka 2022 aspoň 40 hodín a získate o tom „Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej 
činnosti“ od organizácie, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali (nemusí to byť Sloníček, o. z.). 
 
Daňové priznanie obsahuje „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
podľa § 50 zákona“, vypĺňajú sa nasledovné položky: 

 spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane (vyznačí sa x) 
o  ak spĺňate podmienku uvedenú v úvode tejto strany, vyznačte x 

 2% alebo 3% zo zaplatenej dane (minimálne 3 eurá) zaokrúhlené na eurocenty 
o  vyplníte vypočítané percento dane, minimálne však 3 € 

 podpis daňovníka (zástupcu) 

 IČO (zarovnáva sa doprava, vpisujte bez medzier): 50759558 

 Obchodné meno (názov): SLONÍČEK o.z. 

 súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)... 
o  ak si želáte, aby sme poznali vaše meno a základné údaje, prosím, vyznačte x 

 
Odporúčame urobiť si kópiu prvej strany daňového priznania (kvôli Vašej identifikácii) a kópiu tej 
strany, na ktorej sa nachádza „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej 
osoby podľa § 50 zákona“ a ak ste poukazovali 3% dane, tak aj kópiu tlačiva „Potvrdenie o vykonávaní 
dobrovoľníckej činnosti“. 
 
Do 31. 03. 2023 doručte riadne vyplnené daňové priznanie (spolu s prílohami) daňovému úradu a 
zaplaťte daň z príjmu. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá osobne, vtedy je dôležité, aby ste mali vyplnené 
a daňovým úradom podpísané „Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej 
osoby“. Ak sa rozhodnete tlačivá poslať poštou, odporúčame odložiť si podací lístok a ak budete tlačivá 
posielať elektronicky, vytlačte si informáciu o prijatí daňového priznania. 
 
Prosíme, všetky kópie tlačív odovzdajte osobne alebo ich pošlite poštou na adresu sídla nášho 
združenia Sloníček, o. z. (je uvedená na konci strany) v termíne do 30. 06. 2023. Ide o tieto tlačivá:  

 prvá strana daňového priznania,  
 strana daňového priznania obsahujúca „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z 

príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“,  
 Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (len v prípade poukázania 3% dane),  
 doklad o podaní daňového priznania (detaily sú uvedené v odstavci vyššie). 

 
Ďalšie informácie o poukazovaní percenta dane nášmu združeniu, Sloníček, o. z. nájdete na stránke 
http://slonicek.com/percento. V prípade ďalších problémov alebo otázok Vám radi poradíme 
telefonicky na čísle +421 950 687 886 alebo emailom na adrese percento@slonicek.com. 
 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať percento z Vami zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Vaša 
pomoc smeruje deťom so špeciálnymi potrebami. Ak Vás činnosť nášho združenia zaujíma bližšie, viac 
informácií nájdete na našej webovej stránke www.slonicek.com alebo na sociálnych sieťach. 
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