
  

 

 

Žiadosť o poukázanie 2% z Vašich daní  
 

Vážená pani,  Vážený pán, 

 

Nezisková organizácia „TERÉZIA, n. o.“ poskytuje sociálne služby v  zariadení pre seniorov 

a v špecializovanom zariadení, so zárukou bezpečného a šťastného domova pre osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc a starostlivosť iných osôb. Sociálne služby poskytujeme v bezbariérovom 

prostredí, moderne a účelne vybavenom zariadením, ktoré v plnej miere zohľadňuje potreby 

klienta.   

 

Naším poslaním a cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby zamestnancami s odbornou 

kvalifikáciou a naplniť odkaz: Vy ste naši a my sme vaši. Za účelom napĺňania poslania nášho 

zariadenia zohľadňujeme návyky a zvyky klientov, zapájame ich  do verejného diania 

v zariadení, v komunitnom prostredí a v spoločnosti, zachovávame a podporujeme kontakt 

s rodinou a blízkymi aj v čase pandémie COVID-19.  

 

V súčasnosti narastá počet osôb odkázaných  na poskytnutie pomoci pri riešení nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu dôchodkového veku alebo ťažkého zdravotného postihnutia. Na 

druhej strane, ekonomické dopady pandémie výrazne okresávajú možnosti priamej finančnej 

pomoci takýmto osobám z úrovne štátu, regiónu, obce a najmä rodiny. Tento stav spoločnosti 

negatívne ovplyvňuje aj činnosť našej neziskovej organizácie. Nevzdávame sa však, naopak, 

snažíme sa využiť každú príležitosť na získanie akéhokoľvek finančného benefitu, ktorý môže 

prispieť k zvýšeniu kvality starostlivosti o našich klientov.  

 

Jednou takou možnosťou je aj poskytnutie 2 % z Vašich daní za zdaňovacie obdobie roku 

2021 pre našu neziskovú organizáciu. Spôsob, ako to veľmi jednoducho urobiť, nájdete 

v prílohe tohto listu. Ubezpečujeme Vás, že poukázaná suma pôjde výlučne na prospech tých, 

ktorí v našich zariadeniach trávia jeseň svojho života. Jej použitie sme Vám kedykoľvek 

pripravení zdokladovať.  

 

Prispejte na dobrú vec. Staňte sa láskavým patrónom nášho zariadenia. Vopred Vám srdečne 

ďakujeme. 

 

S úctou  
                              

 
 



  

 

 

Príloha  

 

Údaje potrebné do tlačiva VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

fyzickej osoby 

 

Názov prijímateľa:  Terézia, n. o.  

Právnická forma:  nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

IČO:    51283590  

DIČ:    2120716015 

Sídlo organizácie:  Sládkovičova 450/10, 036 01 Martin 

IBAN:   SK31 0900 0000 0051 4825 5045 

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa  a. s.  

 

Terézia, n. o. je registrovaná v notárskom centrálnom registri pre poberateľov 2% a teda môže 

byť príjemcom 2% dane za zdaňovacie obdobie 2021.  

 

1. Pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie sú potrebné prílohy na 

poukázanie 2% súčasťou príslušného daňového priznania.  

 

2. Zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ vypĺňa 2 tlačivá, t. j. aj 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  aj 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré si dá vyplniť u svojho 

zamestnávateľa. Tlačivo Vyhlásenie s predvyplnenými  údajmi nášho zariadenia nájdete na 

našej webovej stránke www.terezia-lokca.sk v sekcii Dokumenty. Vyplnené tlačivá je 

potrebné odovzdať na daňovom úrade do 30.03.2022 podľa miesta trvalého bydliska.     

 

3. Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 

2021, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má 

poukázať ním určenému  prijímateľovi do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia 

podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže právnická 

osoba prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane.  

 

 

http://www.terezia-lokca.sk/

