
Milí rodičia,

Je tu opäť čas, kedy môžeme poukázať určité percento (3%, 2% alebo 1%) z našej
zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 v prospech občianskeho združenia našej základnej
školy Vazovova 4. 

Ako iste viete, nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už
zaplatenej dane za rok 2018 neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech
našej školy.

Po minulé roky sa nám podarilo:

• Pomôcť pri vybavení čitateľského kútika  - TULI VAKY, kvety

• Zakúpiť MIKROSKOPY  na biológiu

• Zakúpiť DIDAKTICKÝ SOFTVÉR pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami 

• Podporiť rozvoj športových aktivít  – lopty, hokejky, VÝSTROJ PRE BRANKÁROV

• Podporiť mimoškolskú činnosť – ŠIJACIE STROJE NA KRÚŽOK PACHWORK

• Prispieť na nákup ODMIEN NA SÚŤAŽE – Hviezdoslavov Kubín, Slávik

• Každoročne prispievať na LYŽIARSKY VÝCVIK

• Uhradiť vzdelávanie pre lektora v rámci projektu „ZDRAVÁ ŠKOLA“

...a mnoho ďalších.

Čo chceme dosiahnuť tento rok:

V tomto roku by sme chceli začať s revitalizáciou školského dvora. Je to
finančne náročná aktivita a 2% sú jedným z hlavných zdrojov financovania
revitalizácie.

Ako poukázať 2% resp. 1% z dane a 3% z dane:

Zamestnanci

Do 15.02.2019 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil
tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia
dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Tieto údaje napíšte do priloženého



Vyhlásenia. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019
na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. 

FO - SZČO, PO

FO, ktoré si samy podávajú daňové priznanie za rok 2018 a PO vyplnia priamo v tlačive
daňového priznania všetky potrebné údaje z priloženého Vyhlásenia. FO môžu poukázať 2%
a PO 1% z dane za rok 2018 (2% môžu poukázať PO vtedy, ak darovali/darujú prostriedky
do 31.3.2019 0,5% z dane na verejnoprospešný účel - teda aj nášmu OZ). Lehota na
podanie daňového priznania za rok 2018 je do 31.03.2019 resp. do 30.6.2019. 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (prijímateľ obdrží zoznam zasielateľov, ale bez
sumy 2%).

Kedy poukazujem 3 %?

Ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od
organizácie/organizácií, v ktorej ste dobrovoľnícku činnosť organizovali.

Kto sme?

OZ “Združenie  rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4” funguje od roku 2009. Počas svojej
činnosti aktívne participuje na živote ZŠ a rozhoduje o použití finančných prostriedkov
ZRPŠ, resp. poukázaných percent z dane. Prostriedky z percenta dane môžu byť použité
len v súlade so stanovami, podľa ktorých je cieľom OZ:

- všestranná participácia na rozvoji Základnej školy Vazovova 4, najmä podpora a pomoc pri
výchovnovzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy
a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť
školy.

- podporovať a rozvíjať duchovné a fyzické hodnoty žiakov Základnej školy Vazovova 4
a v úzkej spolupráci s pedagogickými pracovníkmi školy podporovať a spolupracovať pri ich
výchove a vzdelávaní.

Tento rok sa po prvýkrát OZ zapojí do dobrovoľníckej aktivity Naše mesto Nadácie Pontis,
kde spolu  s dobrovoľníkmi z firiem zveľadíme prostredie ZŠ Vazovova.

Vopred Vám - rodičom, ďakujeme v mene našich detí za prejavený
záujem aj takýmto spôsobom prispieť, aby sme mohli pomáhať

zlepšovať kvalitu vzdelávania našich detí a podieľať sa na zlepšení
prostredia a aktivít našej školy!  

V pr ípade akýchkoľvek návrhov, otázok a nejasnost í nás kontaktu j te na
mailto:ozzrpsvazovova@gmail.com.

Číslo účtu: SK 93 1100 0000002924843904

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si dali námahu a poukázali percentá z daní. 

mailto:ozzrpsvazovova@gmail.com

