
Údaje o prijímateľovi: 

Názov:   OZ Bajkula 
Právna forma:  Občianske združenie 
IČO:   50718193 
Sídlo:    Wilsonova 2736/1, 811 07 Bratislava – Staré Mesto 
Registračné číslo: VVS/1-900/90-50619 
 

Ako poukázať 2% (1%, 3%) z vašich daní? 

 

• Ak som fyzická osoba - zamestnanec a daňové priznanie mi podáva 
zamestnávateľ: 

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom 
tlačive. Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť TU. 

K vyplnenému tlačivu je treba doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa 
o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania (z neho si viete zistiť dátum 
zaplatenia dane – riadok 26 a vypočítať potrebné percentá – zo sumy z riadku 
24) a následne obidva dokumenty do 30. apríla podať osobne alebo poštou na 
príslušný daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska. 

Ak ste fyzická osoba a nevykonávate dobrovoľnícku činnosť môžete poukázať 
podiel dane vo výške 2%.  

Ak vykonávate dobrovoľnícku činnosť a máte o tom doklad od predmetnej 
organizácie, máte nárok poukázať 3%. Doklad treba priložiť a podať s ostatnými 
tlačivami. 

Minimálna výška poukázateľnej sumy sú 3 eurá.  

 

• Ak som fyzická osoba a daňové priznanie si podávam sám: 

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom 
priznaní. 

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca na príslušný daňový 
úrad podľa vášho trvalého bydliska buď osobne, poštou alebo elektronicky.  

http://bajkula.sk/uploads/files/vyhlasenie-k-2-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


Ak ste fyzická osoba a nevykonávate dobrovoľnícku činnosť môžete poukázať 
podiel dane vo výške 2%.  

Ak vykonávate dobrovoľnícku činnosť a máte o tom doklad od predmetnej 
organizácie máte nárok poukázať 3%. Doklad treba priložiť k daňovému 
priznaniu. 

Minimálna výška poukázateľnej sumy sú 3 eurá.  

 

• Ak som právnická osoba:  

 

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom 
priznaní. 

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca (ak ste požiadali 
o odklad, tak do 30. júna) na príslušný daňový úrad podľa adresy vášho sídla.  

Ak ste ako právnická osoba nedarovali v minulom roku, resp. do 31.3. 
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať len 1% 
z podielu dane.  

Minimálna výška poukázateľnej sumy jednému subjektu je 8 eur. 

 

 

 

Ďakujeme vám! 

 

OZ bajkula 


