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Ako nás podporiť 

 

Ak sú Vám sympatické aktivity Nadácie SPP, môžete ich podporiť aj Vy: 

Finančným darom, ktorý poukážete priamo na účet Nadácie SPP 

Bankové údaje Nadácie SPP: 

IBAN: SK75 1100 0000 0029 2087 6637 

Bankové spojenie: Tatra banka a. s. 

Váš finančný dar bude použitý na aktivity, ktoré napĺňajú víziu Nadácie SPP: podpora, rozvoj 

a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov 

ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne 

dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti. 

Poukázaním 2% - Fyzické osoby – zamestnanci 

Ak ste zamestnancom, ktorý chce poukázať 2%, požiadajte svojho zamestnávateľa 

o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vypýtajte si Potvrdenie o 

zaplatení dane z príjmu. Následne vyplníte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 

dane z príjmov fyzickej osoby. V tlačive uvediete prijímateľa Nadácia SPP, uvediete svoje 

meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Vyhlásenie spolu s 

Potvrdením o zaplatení dane doručte na príslušný Daňový úrad do konca apríla.  

Fyzické osoby 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, je potrebné si vypočítať svoje 

2% z dane z príjmov fyzickej osoby a následne vyplniť príslušné tlačivo - Daňové priznanie 

fyzických osôb Typ A alebo Daňové priznanie fyzických osôb Typ B. V tlačive uvediete 

prijímateľa poukázanej časti dane Nadáciu SPP. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú 

máte na podanie daňového priznania na príslušný Daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte 

daň z príjmov. 

Dobrovoľníci 

Ak ste ako dobrovoľník v uplynulom roku odpracovali najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 

3% z dane. Dobrovoľnícku prácu je potrebné preukázať - Potvrdením o dobrovoľníckej 

činnosti. 

Právnické osoby 

Právnické osoby môžu poukázať 2% len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do 

termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% 

zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu poukázať len 1,5% zaplatenej dane. V tlačive 

daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, právnická osoba uvedie prijímateľa 

poukázanej časti dane Nadáciu SPP. 

https://centrumprefilantropiu.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/Klienti/Nadácia%20SPP/WEB/WEB%202022/Dokumenty/Na%20stiahnutie/Ako%20nás%20podporiť/Tlačivá%20k%202%25/potvrdenie-o-vykonavani-dobrovolnickej-cinnosti_obe%20(1).docx
https://centrumprefilantropiu.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/Klienti/Nadácia%20SPP/WEB/WEB%202022/Dokumenty/Na%20stiahnutie/Ako%20nás%20podporiť/Tlačivá%20k%202%25/potvrdenie-o-vykonavani-dobrovolnickej-cinnosti_obe%20(1).docx
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Údaje o prijímateľovi 2%: 

Názov: Nadácia SPP 

IČO: 31818625 

Právna forma: Nadácia 

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

 

 

Ďakujeme Vám za podporu! 


