
Motýľ nádeje, neinvestičný fond,

Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava

Vážená pani, vážený pán, 

Slovenská republika umožňuje svojim občanom každý rok venovať 2 % zo 
zaplatených daní na sociálne účely, na podporu tých, ktorým vlastnými silami nie je 
umožnené postarať sa o seba. Pre fyzické osoby sú to 2%, pre firmy  firmy je to 
1,5%-2%, podľa zákona. Dovoľujeme si osloviť Vás s prosbou o darovanie 2 % 
z Vašich daní neinvestičnému fondu Motýľ nádeje, Bratislava, ktorý už piaty rok sa 
snaží podporiť  predovšetkým ťažko zdravotne postihnutých občanov, a to formou 
nákupu zdravotných pomôcok, hradením nákladov doplnkových zdravotných 
procedúr a nákladov pre sprevádzajúce osoby. 

 Podnetom na založenie neinvestičného fondu Motýľ nádeje n.f. bola ťažká 
autonehoda, ktorú mala naša priateľka a spriaznená osoba- Dianka Šilonová.  

Náplň a ciele neinvestičného fondu- ktorý pomáha Dianke a aj iným  ako aj Diankine 
pokroky sú na: www.motylnadeje.sk. Jej profil najdete aj na  
www.facebook/diana.silonova 

     Uvedomujeme si, že veľkosť našej pomoci je závislá od našej schopnosti získať 
peniaze na tieto činnosti. V súčasných podmienkach pretrvávajúcej krízy to nie je 
ľahké, ale sme optimisti, že aj touto cestou získame zdroje, ktoré v roku 2016 
pomôžu viacerým žiadateľom, naším klientom, uľahčiť im ich náročný život.  A na 
tom sa, prostredníctvom darovania 2 % z Vašich daní, budete podieľať aj Vy. 

 S cieľom uľahčiť Vám celú administratívnu procedúru, uvádzame jej postup: 

1.V prípade, že Vám zúčtovanie dane na Vaše požiadanie uskutoční mzdová
učtáreň Vášho zamestnávateľa, je potrebné na tlačive, ktoré Váš zamestnávateľ
používa ako Žiadosť o ročné zúčtovanie vyznačiť, že žiadate o vystavenie potvrdenia
na účel darovania 2 % z dane. Zároveň je potrebné, buď na uvedenej žiadosti, alebo

 

http://www.pdfill.com


používanom Vyhlásení uviesť inštitúciu,  ktorej 2 % darujete. /v danom prípade- 
Motýľ nádeje./ Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť daňovému úradu v sídle Vášho 
bydliska do 30. 4. 2016. 

 Ak tlačivá na daňový  úrad nebudú vypísané presne a nebude presne  vypočítaná 
daň  daňový úrad čiastku nepoukáže. 

 Identifikačné údaje prijímateľa darovaných 2 %: 

Motýľ nádeje, n. f., 

Jasovská 3/A, 85107 Bratislava 

IČO: 42166519 

Číslo účtu: 1052476005/1111 

Registrácia na Obvodnom úrade v Bratislave: OVVS-8720/193/2009-NF zo dňa 
9. 2. 2009.

Registrácia v Notárskom centrálnom registri: NCRpo 10593/2013 zo dňa 

12. 12. 2015.

E-mail: info@motylnadeje.sk 
Telefón (mobil): +421905653039,

FAX  : fax +421 2 63532160

Ďakujeme Vám za Vašu účasť a pomoc. 

 Ing.Rudolf Gálik, v. r. prof.ing.Štefan Slávik, CSc. v. r. 
 správca fondu       predseda správnej rady 
. 



VYHLÁSENIE
o resp. 3%poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane1)

z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo
za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
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Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

2 0. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vypĺňa, len

ak ide ňovníka, ktorýo da
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

Adresa

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

MF/026373/2013-721

p ňovník obvykle v zdaňovacom období zdržiavalobytu na území SR, kde sa datrvalého pobytu alebo (vyznačí sa x)

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

S resp. 3%uma do výšky 2% zaplatenej dane1)

Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da
do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane1)

12 ,
S resp. 3%uma do výšky 2% zo zaplatenej dane z r. 121)

(minimálne 3 eurá)
13 ,

N ňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;a r. 12 sa uvádza da
uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

. .
- Dátum zaplatenia dane14 Z ťou vyhlásenia.riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčas

V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE

/
- IČO / SID15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20 - Obec21

- Súpisné/orientačné číslo19

Dátum . . 2 0Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka

1) Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba,
ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona
č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne číslo

14
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MOTÝĽ NÁDEJE, N. F.

JASOVSKÁ 3/A

85107 BRATISLAVA
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POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI   
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2014 

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

Priezvisko Meno Rodné číslo (cudzí štátny príslušník uvedie 
dátum narodenia) 

Titul (pred menom) Titul (za priezviskom) 
Adresa trvalého pobytu 
Ulica Číslo PSČ 
Obec Štát 

II. ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, KTORÝ TOTO POTVRDENIE VYDÁVA

Fyzická osoba 
Priezvisko Meno Titul (pred menom / za priezviskom) 

Právnická osoba 
Názov 

Trvalý pobyt (fyzická osoba), sídlo (právnická osoba) 
Ulica Číslo PSČ 

Obec Štát 

DIČ: Miestne príslušný správca dane: 

III. ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI  - v eurách

 01 Daň – podľa § 15 zákona  
(z r. 06  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 

 02 Nárok na daňový bonus 
(z r. 10  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 

 03 
Daň znížená o daňový bonus 
(r. 01 – r. 02 ) > 0 

 04 Daň na úhradu (z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň) 

 05 
06 

Daň na úhradu (z r.  04 tohto potvrdenia), zrazená zamestnancovi alebo zaplatená 
zamestnancom  v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z 
príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume 

Dňa: 

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v potvrdení sú pravdivé. 

Potvrdenie vypracoval (a): ......................................................... Dňa: .................................................... 

 ........................................................... 
       Podpis a odtlačok pečiatky  

 zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 

2015
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