
 

Pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie Brána jazykov 

 

Dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít.  

Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich poslucháčov 
kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie. 

 

 Finančné prostriedky, ktoré sme od Vás dostali sme použili na zabezpečenie: 

• výpočtovej techniky a učebných pomôcok pre jednotlivé jazyky – mapy, slovníky a pod.; 

• nových knižných publikácií, učebníc a časopisov pre jednotlivé cudzie jazyky;  

• učebníc pre orientálne jazyky, ako aj predplatného odborných časopisov; 

• kultúrneho prostredia v priestoroch školy (napr. klimatizácia a osvetlenie); 

• odhlučnenie učební v budove na Vazovovej ul. 14; 

• ochrany životného prostredia – odpadkové koše na triedený odpad.   
 

OZ Brána jazykov  

vopred ďakuje všetkým, ktorí poukázaním 2% zo zaplatenej dane darujú tento rok finančné 

prostriedky na skvalitnenie vzdelávania v škole.  Dané prostriedky nám vzhľadom na stále 

pretrvávajúce opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu pomôžu ešte viac.   

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete 

tak škole, vyučujúcim a našim poslucháčom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie 

a výučbu v našej jazykovej škole. 

Robíme to pre Vás!  Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru. 

V Bratislave 26. 01. 2022   

Správna rada OZ BJ – Barsiová, Hanuljaková (predsedníčka), Kisková, Rebro, Vanerková, Žitná 

 



 

Občianske združenie Brána jazykov 

PODPORTE NÁS 2% Z VAŠICH DANÍ  
Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, 
nakoľko sa blíži čas podávania daňových priznaní budeme veľmi radi, keby ste aj tento rok podporili 
našu činnosť a darovali nám 2% zo svojich daní.  

Občianske združenie Brána jazykov splnilo podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% 
daní pre zdaňovacie obdobie 2021. 

Údaje o prijímateľovi 
Názov:  Brána jazykov, O. Z.  
Adresa:  Palisády 38, 811 06 Bratislava 
IČO:      31786278 
DIČ:   2021348868 
Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a. s.  
IBAN:   SK69 7500 0000 0040 0790 0579  
Dátum registrácie: 10. 11. 2021  
Evidenčné číslo:  4728/2021 
 

Dôležité termíny 

• do 31. marca 2022 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí 
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie o 
poukázaní 2% daní je už súčasťou daňového priznania. 

• do 30. apríla 2022 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť 
vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). 

Postup krokov pre ZAMESTNANCI 

• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z 
príjmov   a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 

• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu 
zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 

• Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho 
bydliska. 

• Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane 
– požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY 

• Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. 
• Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby oddiel o poukázaní podielu zaplatenej dane  v 

prospech 1 prijímateľa. 
• Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2022. 

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY 

• Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane. 

• Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie 

dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 

verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% 

z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. 
• Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 

2022. 

 

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/
https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2021/02/2018.12.07_priloha5.pdf
https://www.senecio.sk/files/2021-11-08-082403-vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

