
VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa 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 

Rok : 2013
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Priezvisko

01

Meno Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02   03  /
Adresa trvalého pobytu 
Ulica a číslo

04
PSČ Názov obce

05 06
Štát Číslo telefónu

07 08

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane 

09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane 

10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň 
na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, 
ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 
100 Sk. 

Dátum zaplatenia dane 

11
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z 
ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa 
toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov 
12 Občianske združenie SLÁVIK SLOVENSKA

Sídlo 
13 Bradlianska 11, 811 03 Bratislava

Právna forma Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
14  Občianske združenie 15 3 0 8 0 0 7 4 9

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé. 

V ....................................... dňa ............................................   ...........................................................
Podpis daňovníka



„Chráňme si pieseň, 
veď ona ožiarila naše stáročné dejiny 

a dala nám lásku k životu.“ 
Eugen Suchoň

Občianske združenie Slávik Slovenska je hlavným organizátorom najstaršej 
interpretačnej súťaže detí v speve slovenských ľudových piesní v ére samostatného 
Slovenska.

• neprerušene – už 24 rokov – organizuje spevácku súťaž detí a mládeže SLÁVIK 
 SLOVENSKA a vydáva Spevníček slovenských ľudových piesní
• spoluorganizuje základné, okresné, krajské kolá súťaže a štafetovo organizuje  
 celonárodné spevácke finále v rôznych mestách na Slovensku
• spoluorganizuje partnerské spevácke súťaže v Českej republike, Kanade, USA  
 a v Rakúsku
• nominuje talentovaných víťazov súťaže a laureátov na rôzne spevácke prehliadky  
 a festivaly doma a v zahraničí
• vydalo CD Naši najmilší slávici s výberom najúspešnejších laureátov a víťazov Slávika
 Slovenska
• organizuje pre najtalentovanejších spevákov ľudových piesní Tvorivú dielňu Slávika 
 Slovenska
• okrem úcty k tradícii a úsiliu zachovávať hudobný základ našej národnej spevnosti 
 inšpiruje školské, rodinné, priateľské prostredia k zmyslupnému využívaniu 
 voľnočasových aktivít detí a mládeže
• pripravuje veľký Slávičí spevník, prvý výber z vyše 800 slovenských ľudových piesní,  
 ktoré už odzneli v súťaži Slávik Slovenska

Ďakujeme za Vaše 2 % a ochotu prispieť k ďalším aktivitám!

Web: www.slavikslovenska.org
 
Údaje na poukázanie 2%:

Obchodné meno (názov): OZ Slávik Slovenska
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30800749
Sídlo: Bradlianska 11, 811 03 Bratislava


