
 

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

 

             Občianske združenie Pavla Valáška, ktoré bolo pri našom cirkevnom zbore 

založené v roku 2007, môže byť poberateľom 2 % (resp. pri firmách časti) zo zaplatenej 

dane. Finančné prostriedky združenia môžu byť určené na financovanie Evanjelickej 

zborovej diakonie – opatrovateľskej služby, sociálnej pomoci, detských a mládežníckych 

podujatí, misijných zájazdov cirkevníkov a množstva ďalších akcií, ktoré boli v minulosti 

uhrádzané hlavne z milodarov. 

 

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 Občianskemu združeniu Pavla Valáška pomôžete nášmu 

cirkevnému zboru konať svoje poslanie v oblasti Evanjelickej zborovej diakonie (osobitne 

to platí v tomto období, keď začneme stavbu vlastného zariadenia pre seniorov), misie a 

vzdelávania a pritom nezaplatíte žiadne peniaze navyše, len ich presmerujete zo štátnej 

kasy na účet nášho občianskeho združenia. 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).  

 
Obidve kompletne vyplnené tlačivá doručte (poštou, osobne) do 30. apríla na príslušný 

daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska (zoznam ulíc, ktoré patria v Nitre k DÚ 1 

alebo DÚ 2 nájdete na internete). 

Ak je to pre vás jednoduchšie, môžete tlačivá doručiť aj na náš farský úrad osobne, resp. 

poštou na nižšie uvedenú adresu, najneskôr do 20. apríla 2018. Pri včasnom doručení na 

farský úrad môžeme tlačivá skontrolovať a prípadné chyby následne opraviť. Tlačivá 

následne doručíme na 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 z internetu. V tomto prípade 

musíte vyplniť aj riadky 15 až 21 nasledovne: 

 

15 – IČO: 42048991 

16 – Právna forma: Občianske združenie 

17 – Obchodné meno: Občianske združenie Pavla Valáška 

18 – Sídlo (ulica): Sládkovičova  

19 – Súpisné (orientačné) číslo: 12 

20 – PSČ: 949 01 

21 – Obec: Nitra  

 

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 31.3.2018. 

 

http://www.ecavnr.sk/


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

XII – VYHLÁSENIE o poukázaní... 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 VI. Firmy môžu časť asignovanej dane rozdeliť aj medzi viacerých prijímateľov, v 

tomto prípade vypĺňajú aj Prílohu k VI. časti tlačiva daňového priznania. 

Krížikom vyznačte súhlas so zaslaním informácie prijímateľovi . 

 

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

finančné prostriedky na účet Občianskeho združenia Pavla Valáška. 

 

 

P O Ď A K O V A N I E 
 

I touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí vlani poukázali časť z dane Evanjelickej 

diakonii Bratislava (keďže vlani naše OZ Pavla Valáška nebolo poberateľom časti dane). 

Evanjelickej diakonii Bratislava sme dokladovali, že naši členovia a priaznivci im asignovali 

6 625,74 eur. Evanjelická diakonia následne v januári 2018 zaslala túto čiastku na účet nášho 

cirkevného zboru. Tieto financie budú využité predovšetkým na podporu činnosti našej 

Evanjelickej zborovej diakonie.  

 

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 NA: www.ecavnr.sk  

v časti Občianske združenie Pavla Valáška 

 

 

 

 

 

http://www.ecavnr.sk/

