
Priateľstvo pre podporu dobrej veci 
 

Spoločnosť priateľov jogy 
Poslaním SPJ je „poskytovať jogový tréning tým, ktorí ju potrebujú tu a teraz 

a to na vysokej odbornej úrovni garantovanej SPJ, Slovenskou asociáciou jogy 

a Európskou Úniou Jogy...“. Toto poslanie SPJ plní od  svojho vzniku. Mnohým ľudom už joga 

pomohla získať späť zdravie, nájsť svoje miesto v živote a duchovne sa rozvíjať a to bez ohľadu na svoje 

filozofické či náboženské presvedčenie. 
 

Od 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2 % z dane na 

verejnoprospešné aktivity občianskeho združenia. Takéto združenie je aj Spoločnosť 

priateľov jogy. Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na  základe Zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občania poukazujú 2 % zo zaplatenej dane jednej organizácii 

(min. 3 €), firmy  môžu 2 % rozdeliť medzi viacero organizácií (min. 8 €). 
 

Ako poukázať 2% (1%, 3%) svojej dane - namiesto štátu nášmu občianskemu 

združeniu? 

1. Ak Ste zamestnancom: 

do 15. 2. 2018 treba doručiť žiadosť zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného 

zúčtovania preddavkov na daň. Treba požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o 

zaplatení dane z dôvodu poukázania 2% dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum 

zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete 

v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

Ak zamestnanec podáva daňové priznanie sám, termín na podanie vyhlásenia na 

poukázanie sumy je do 31.3.2018 (spolu s termínom na daňové priznanie).  

Ak zamestnancovi spracováva zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane po doručení 

Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľom do 30. 4. 2018 zašlete alebo doručíte na 

daňový úrad (daňový úrad výlučne podľa svojho bydliska) Vyhlásenie  o poukázaní 2% dane  

s pripojením Potvrdenia  o zaplatení dane od zamestnávateľa. 
        

2. Ak Ste firmou alebo živnostníkom  

Daňové priznanie podávate do 31.marca 2018. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z 

dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.  

Pozor: a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového 

priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie 

vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť 

iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v Daňovom priznaní, že 

poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

b) Ak 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 (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. 

kolónku 2. Vyhlásenie o poukázaní 1% (2%) dane je súčasťou daňového priznania.  
 

Fyzické osoby môžu poukázať minimálne 3 €. Vypočítajte si: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 

poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej 

ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je 

súčasťou daňového priznania – XII. oddiel.  

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne         

40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 

dobrovoľnícky pracovali. 

Pokiaľ potrebujete bližšie informácie, môžete ich získať aj na www.rozhodni.sk 
O činnosti SPJ môžete získať informácie na adrese www.spj.saj.sk. Ďalšie informácie môžete 

získať na telefónoch: 09054890363 /G. Timčák/, alebo 0949609959 / A. Fričová 
 

 

Ďakujeme za Vašu podporu. Pomôžete dobrej veci. 
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