
 

            2% daní z príjmov  
                     pre základnú školu s materskou školou  

                       Hargašova 5 
                      Bratislava – Záhorská Bystrica 
 

 

Milí rodičia a priatelia základnej školy s materskou školou v Záhorskej Bystrici, 
 

Rodičovské združenie pri ZŠ Hargašova (RZH) je občianskym združením, ktoré vzniklo ako 
nástupca bývalého ZRPŠ s cieľom podporovať vzdelávacie a výchovné aktivity žiakov školy. Tento 
rok je druhým rokom kedy má občianske združenie opäť možnosť získavať príspevky do výšky 2% 
z dane z príjmu a použiť ich na zlepšenie vybavenia školy, učebné pomôcky pre žiakov a učiteľov,  
ktoré nie je možné obstarať z bežného prevádzkového rozpočtu, ale pre dobré fungovanie školy sú 
rozhodujúce. 

Budeme veľmi radi, ak práve v období daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2012 zachováte 
svoju priazeň škole a materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa, a rozhodnete sa pre darovanie 
2% daní, ktoré Vás finančne nijako nezaťaží. Tieto 2% sa nerozplynú v neadresnom štátnom 
rozpočte, ale budú použité na účel, ktorý je Vám známy a blízky, sami môžete navrhnúť na aký 
učel budú tieto finančné prostriedky použité, rozhodujete o tom Vy spoločne s ostatnými rodičmi. 
Prostriedky budú použité výhradne na zlepšenie vzdelávania a výchovy žiakov ZŠ s MŠ 
Hargašova na tejto škole.   

Za rok 2011 2% daní z príjmu sme od vás dostali celkovo 3 835 eur, čo na 1. rok možnosti 
prijímania 2% daní je nezanedbateľná suma. Tieto prostriedky boli použité v plnej výške na 
vybavenie prírodovednej učebne.  

Ak Vám záleží na kvalite školy, ak pokladáte za užitočné pozitívne prispieť k tomu, aby 
vzdelávanie a výchova boli realizované s čo najväčším prínosom pre žiakov, rozhodnite sa 
podporiť svoju školu - poukážte 2% podiel dane z príjmu za rok 2012 občianskemu 
združeniu RZH pri ZŠ s MŠ. Ak máte dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo materskú 
školu alebo uvažujete o jeho prihlásení na školu, bude takáto podpora školy priamou investíciou 
v prospech budúcnosti Vášho syna alebo dcéry. Aj Vaším prispením sa škola môže stať kvalitnou 
a vyhľadávanou inštitúciou. 

Ak ste sa rozhodli finančne prispieť RZH, na webovej stránke školy v časti „Základná škola–
Partneri školy–Rodičovské združenie RZH–2% dane z príjmu“ nájdete tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 
2% a Potvrdenie o zaplatení dane, a tiež poučenie ako Vyhlásenie vyplniť. Tieto tlačivá 
použijete, ak ste fyzická osoba a zúčtovanie dane z príjmu a jej zaplatenie za Vás 
vykonáva zamestnávateľ.  

V tomto prípade treba požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, 
z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane (musí 
byť minimálne 3,32 €). Tieto údaje vpíšete do Vyhlásenia. Vyhlásenie spolu s Potvrdením 
doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Ak si daňové priznanie a úhradu dane robíte sami ako fyzická osoba, potom je potrebné 
priamo v tlačive daňového priznania, v oddiele XIII., uviesť údaje do príslušných riadkov 
a to výšku poukázaného 2% podielu z dane z príjmu, IČO 30846871, právna forma 
Občianske združenie, obchodné meno Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova. 
Sídlo uveďte Hargašova 5, 84106 Bratislava. 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba, uveďte príslušné identifikačné údaje RZH 

a výšku poukázaného podielu dane v časti IV. daňového priznania. IČO 30846871, právna 
forma Občianske združenie, obchodné meno Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 
Hargašova. Sídlo uveďte Hargašova 5, 84106 Bratislava. 

 
Za Vašu finančnú pomoc ďakujeme. 

Rodičovské združenie RZH 


