
 

Vážení členovia a priatelia Evanjelického a.v. 
cirkevného zboru v Nitre! 

 

             Venujte časť svojej dane Evanjelickej diakonii ECAV 
 

Ako sme Vás informovali na Zborovom konvente, tento rok mimoriadne nebudeme 

poukazovať časť dane Občianskemu združeniu Pavla Valáška. Činnosti nášho cirkevného 

zboru, hlavne prácu našej diakonie, bude možné podporiť venovaním časti dane 

Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku.   

 
Láskavo chceme požiadať členov a priateľov nášho cirkevného zboru, aby túto možnosť 

zohľadnili pri rozhodovaní, kam tento rok poukázať časť zo zaplatenej dane. Poukázaním časti 

svojej dane Evanjelickej diakonii pomôžete nášmu cirkevnému zboru konať svoje poslanie v 

oblasti Evanjelickej zborovej diakonie (osobitne to platí v tomto období, keď pripravujeme stavbu 

vlastného zariadenia pre seniorov), misie a vzdelávania a pritom nezaplatíte žiadne peniaze 

navyše, len ich presmerujete zo štátnej kasy na účet diakonie. Prosíme, venujte dôslednú 

pozornosť nižšie uvedeným informáciám o tom, aký je postup pri poukazovaní časti dane. 
 

Ako postupovať, ak chcete darovať časť svojej dane: 
 

I. Ak ste zamestnancom a daň za vás odvádza váš zamestnávateľ: 

 
1.  Čím skôr požiadajte vášho zamestnávateľa, aby vám vyplnil a odovzdal tlačivo 

    „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ 

2. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej 

osoby“(namnožené je k dispozícii pri východe z chrámu, resp. na farskom úrade, nájdete ho 

s týmito pokynmi aj na www.ecavnr.sk, časť Občianske združenie, 2 percentá). Vypĺňa sa 

paličkovým písmom podľa vzoru v danom tlačive hore. Riadky 12, 13 a 14 „Vyhlásenia“ vyplníte 

na základe údajov v „Potvrdení o zaplatení dane“ podľa pokynov v poznámkach vedľa príslušných 

riadkov (riadok 12 podľa riadku 03 tlačiva „Potvrdenie“, riadok 14 podľa riadku 05 tlačiva 

„Potvrdenie“). 

 
Obidve kompletne vyplnené tlačivá doručte na náš farský úrad osobne, resp. poštou (CZ 

ECAV Nitra, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra), najneskôr do 15. apríla 2017. Tlačivá následne 

farský úrad doručí na príslušný daňový úrad.  

Zo skúseností vieme, že niekedy je potrebné daňovníka kvôli nekompletným údajom a chybám 

kontaktovať. Ak je to možné, uveďte do hornej časti Vyhlásenia ceruzkou telefónny kontakt. 

 

Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní ...“ je možné získať aj iným spôsobom. Ak ho získate 

nevyplnené, vyplňte riadky 15 až 21 nasledovne: 

 

15 – IČO/SID: 17327181/     (SID nechať prázdne) 

 

16 – Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti 

 

17 – Obchodné meno (názov): Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku  

 

18  Sídlo – Ulica: Palisády 

 

19 – Súpisné číslo: 46 

 

20 – PSČ: 81106  

 

21 – Obec: Bratislava 

 

http://www.ecavnr.sk/


II. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba: 
 

Potrebné údaje vypĺňate priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné doručiť na príslušný 

daňový úrad do 31.3.2017. 

 

Ak daňové priznanie podávate ako fyzická osoba, vyplňte v daňovom priznaní oddiel  

XII – VYHLÁSENIE o poukázaní...(potrebné údaje o prijímateľovi – Evanjelickej DIAKONII 

ECAV sú uvedené na predchádzajúcej strane). Ak ako fyzická osoba máte len príjmy zo závislej 

činnosti a daňové priznanie za vás nepodáva zamestnávateľ, vyplňte v príslušnom tlačive 

daňového priznania oddiel VIII (VYHLÁSENIE...). 

Krížikom pod adresou prijímateľa vyznačte súhlas so zaslaním informácie prijímateľovi. 

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba (firmy: s.r.o., a.s. atď.), vyplňte v daňovom 

priznaní časť IV (potrebné údaje o prijímateľovi – Evanjelickej DIAKONII ECAV sú uvedené na 

predchádzajúcej strane). Firmy môžu časť asignovanej dane rozdeliť aj medzi viacerých 

prijímateľov, v tomto prípade vypĺňajú aj Prílohu k IV. časti tlačiva daňového priznania. 

Krížikom vyznačte súhlas so zaslaním informácie príjmateľovi (1. riadok časti IV. 

Daňového priznania). 

 

Daňový úrad na základe správne vyplnených a včas doručených daňových priznaní presunie 

finančné prostriedky na účet Evanjelickej diakonie ECAV a tá následne na účet nášho cirkevného 

zboru. 

 

Dôležité - Kópiu príslušnej strany daňového priznania prineste na náš farský 

úrad najneskôr do 15. apríla! 
 

 

P O Ď A K O V A N I E 
 

I touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí vlani nášmu združeniu poukázali časť z dane. Z 

jednotlivých daňových úradov, aj mimo Nitry, prišlo od týchto asignantov na účet združenia 

doposiaľ rekordných 12 020 eur. Združenie z prijatých prostriedkov, v súlade s príslušnou štátnou 

legislatívou, podporovalo plnenie sociálnych a misijných úloh nášho Cirkevného zboru ECAV v 

Nitre. 

 

Prijaté finančné prostriedky sme použili predovšetkým na podporu činnosti Evanjelickej zborovej 

diakonie, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu klientom v domácnostiach, tiež na podporu 

realizácie letných táborov detí a mládeže, na podporu aktivít Spoločenstva  evanjelických žien. 

Použitie prijatých prostriedkov, s uvedením konkrétneho cieľa a výšky, sme okrem našej vlastnej 

výročnej správy povinní zverejniť v Obchodnom vestníku, čo vždy riadne robíme. 

 

Vašu podporu si veľmi vážime. Ďakujeme vám! Každý cent dostáva zmysel v službe! 

S pozdravom zostáva predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Nitra. 

 

VŠETKY INFORMÁCIE A TLAČIVÁ NÁJDETE AJ NA: www.ecavnr.sk  

v časti Občianske združenie Pavla Valáška 

 

 

 

 

Nitra, február 2017 

http://www.ecavnr.sk/

