
                                          

                      
 

          19-nás.majster Slovenska a 15-nás. víťaz Slovenského pohára 
 
 
 
Vážení priaznivci  nášho klubu,                              V Bratislave dňa 20.2.2022 

 

 

Pokiaľ ste nás podporili v minulom roku, veľmi pekne Vám ďakujeme. Vašu finančnú pomoc 

sme použili na zlepšenie podmienok športovej činnosti nášho klubu. Dovolím si Vás aj tento rok požiadať 

o Vašu podporu, keď naše družstvo žien  po 2 rokoch neúčasti chceme prihlásiť do európskeho pohára 

Challenge Cup a stredoeurópskej súťaže MEVZA. Účasť v týchto medzinárodných súťažiach je potrebná 

nielen pre zvýšenie úrovne družstva, ale aj pre verejnosť vzhľadom k atraktívnejším zápasom.  

 

Prosíme o podporu podľa druhu Vášho zamestnania na poukázanie 2% daň z príjmu od: 

a)  fyzických osôb (FO) – zamestnanci 

b)  fyzických osôb (FO) – SZČO - živnostníci 

c)  právnických osôb (PO) – firmy, spoločnosti                 

 

Tu sú informácie pre poukázanie pre Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z. 

ad a/:  ak ste FO – zamestnanec:  

Vyplňte tlačivá, ktoré sú prílohou tohto listu „Vyhlásenie“ a  „Potvrdenie o zaplatení dane z 

príjmov zo závislej činnosti", ktoré Vám vyplní Váš zamestnávateľ. Obe tlačivá  je potrebné spolu  

doručiť na daňový úrad podľa trvalého bydliska do termínu 30.04.2022  !!! 

ad b/:  ak ste Fyzická osoba FO, SZČO alebo živnostník  a podávate daňové priznanie typu „A“:         

          vyplňte vo Vašom Daňovom priznaní  časť „vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov  

          fyzických osôb“ – strana č.5, Oddiel VIII, riadok 84 s údajmi prijímateľa. 

           Ak podávate daňové priznanie typu „B“: vyplňte vo Vašom Daňovom priznaní  časť „vyhlásenie o  

           poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  “ – strana č.12, Oddiel XII, riadok 152  

 s údajmi pre prijímateľa.  

            Obchodné meno: Slávia Ekonomická univerzita Bratislava 

            Sídlo: Haanova 52, 851 04 Bratislava 

            IČO: 42181101, Právna forma: občianske združenie           

            Doručiť elektronicky na príslušný daňový úrad do termínu 31.03.2022 !!! Ak máte predĺženú 

lehotu   odovzdania daňového priznania, tak termín doručenia je totožný s lehotou predĺženia. 

 

ad c/:  ak ste Právnická osoba (PO) :  

           Vyplňte vo Vašom  Daňovom priznaní VI. Časť, strana č.12 „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej  

           dane z príjmov PO"  s údajmi pre prijímateľa: 

            Obchodné meno: Slávia Ekonomická univerzita Bratislava 

            Sídlo: Haanova 52, 851 04 Bratislava 

            IČO: 42181101, Právna forma: občianske združenie           

            Doručiť elektronicky na príslušný daňový úrad do termínu 31.03.2022 !!!  

Ak máte predĺženú lehotu  odovzdania daňového priznania, tak termín doručenia je totožný s lehotou 

predĺženia. 

 

V prípade nejasností, kontaktujte Mgr. Evu Podhornú (0905-491171). 

Za poukázanie  2% dane  Vám vopred srdečne ďakujeme. 

 

 

 

Dr.Vladimír Hančík, v.r. 

Slávia Ekonomická univerzita Bratislava 

prezident klubu 
 


