
 
TJ Slávia EKONÓM – 2 % z dane za rok 2020 

 
 
 

Vážení priatelia a všetci naši priaznivci, 

  

na zachovanie našej činnosti si Vás dovoľujeme opäť požiadať na poukázanie 2 % z dane za rok 2020 z už Vami 

zaplatenej dane pre našu TJ Slávia Ekonóm Bratislava. Pomohlo by nám, ak by ste s touto prosbou oslovili aj 

svojich príbuzných, známych a podnikateľov. Ak sa rozhodnete pomôcť' našej TJ, srdečne Vám ďakujeme. Ide o 

zásadnú pomoc pre našu športovú činnosť, bez ktorej by sme nevedeli fungovať.  

2% z Vašej dane využijeme na zabezpečenie chodu TJ. Náklady na jeden majstrovský zápas 

(rozhodcovia, delegát) sú okolo 170 Eur. Na sezónu potrebujeme len na poplatkoch BFZ okolo 2 000 Eur a 

náklady na starostlivosť o celý areál (kosenie, údržba, kosačka) tvoria vyše 1000 Eur/rok. Nenechajte zbytočne 

prepadnúť 2% z Vašej dane. Každý, kto svojou aktivitou zabezpečí 2 % vo výške nad 100 Eur dostane 
zdarma tričko s logom Ekonómu!  
  

Fyzické osoby v zamestnaneckom pracovnom pomere (ak nepodávajú daňové priznanie) potrebujú dve tlačivá 

(v prílohe):  

1. "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". 

2. "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby".  

 

Postup:  

1. Pracovník v pracovnom pomere (zamestnanec), ktorý v roku 2020  poberal iba mzdu: 

 Pracovník by mal v termíne do 15. 2. 2021 písomné požiadať zamestnávateľa o vykonanie "Ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z  príjmov zo závislej činnosti". Zamestnávateľ' je povinný toto urobiť a 

zároveň  Vám na požiadanie výplni a potvrdí aj tlačivo "Potvrdenie o zaplatení  dane z príjmov zo závislej 
činnosti".  

2. Potom vyplníte a podpíše tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy  do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby".  

Vhodné pre kontrolu poskytnutých 2% medzi Vami, našou TJ a Finančnou správou SR je zaznačenie súhlasu so 

zaslaním údajov (bez poukázanej sumy) vo Vyhlásení: 

 

  

 Aktuálne podávajú zamestnanci daňové priznanie do 30. 04. 2021. Vyplnenie, kontrolu a doručenie 
tlačív na daňový úrad radi zabezpečíme za Vás, ak nám ich donesiete (napr. na Ekonóm) alebo pre ne 

môžeme po dohode niekam prísť. Pripadne nejasnosti môžete konzultovať' s Petrom Privrackým (0905 602 

807) alebo Petrom Múčkom (0907 662 824, ummsmuc@savba.sk). 
  
 
VŠETKY POTREBNÉ ÚDAJE PRE POSKYTNUTIE 2 % Z DANE:  
 

Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota SLÁVIA EKONÓM Bratislava 

Sídlo:                                            Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 

Právna forma:                              občianske združenie 

IČO:                                             31812881 
 
 
--- 
V Bratislave 8. 4. 2021 

    
 

Ing. Peter Múčka, CSc. 
predseda TJ          


