
POSTUP pri poukázaní 2% dane pre SILOE 
Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo 
zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa. Postup sa líši podľa toho, či ide o fyzické osoby - 
zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí 
zamestnávateľ, alebo o fyzické osoby (FO), ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne. 
Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane prostredníctvom daňového priznania, a to v 
prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov.  
 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY – ZAMESTNANCI – do 30. apríla 2019 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného 
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane. 
3. Z tohto potvrdenia viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, 

ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.   
4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane. 
5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.  
6. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad 

podľa Vášho trvalého bydliska.  
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v 

prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY (FO), podávajúce daňové priznanie 
samostatne – do 31. marca 2019 

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú 
môžete poukázať v prospech prijímateľa. 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto 
termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

3. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, 
čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. 

TLAČIVÁ: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ 

 
 
 
Identifikačné údaje o prijímateľovi 

Názov: Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) 
Adresa: Čerešňová 5, 811 04 Bratislava 
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 42182417 
Rok vzniku: 2010 
 

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU 
SILOE 


