
   
    

  
JUA, občianske združenie, Piaristická 2, 949 01 Nitra 

 

 

 
 
Milí adoptívni rodičia a priatelia JUA,  
 
 

 

už v tomto roku môžete darovať svoje 1%, 2% alebo 3% občianskemu združeniu JUA.  
Vyzbierané prostriedky použijeme v plnej výške pre deti v Keni.  

Na ďalších stranách nájdete všetky potrebné informácie a presné kroky ako postupovať.  

 

 

 
Aj Vaše 2% môžu meniť osudy detí. 

 

 

 

ĎAKUJEME !!! 
ASANTE !!! 

 

 
  



   
    

  
JUA, občianske združenie, Piaristická 2, 949 01 Nitra 

 
AKO POSTUPOVAŤ 

 
 

1. Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie 
Z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré poskytne zamestnancovi zamestnávateľ (tlačivo v prílohe) je 
potrebné vypočítať: 
- 2% zo zaplatenej dane - maximálna suma, ktorú je možné v prospech JUA poukázať, ak nebol 
zamestnanec v roku 2017 dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto 
suma musí byť minimálne 3 EUR. 
  
- 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a 
získa o tom potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré v roku 2017 dobrovoľnícky pracoval. 
  
Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo v 
prílohe). 
  
Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (ak sú poukazované 3% je potrebné priložiť aj potvrdenie 
organizácie o dobrovoľníckej práci) je potrebné doručiť miestne príslušnému daňovému úradu daňovníka 
– zamestnanca najneskôr do 30.4.2018: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
  
  
 
2. Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie 
Z dani na zaplatenie je potrebné vypočítať: 
- 2% - maximálna suma, ktorú je možné v prospech JUA poukázať, ak nebola fyzická osoba v roku 2017 
dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 
EUR. 
  
- 3%, ak fyzická osoba v roku 2017 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom 
potvrdenie od organizácie alebo organizácií (tlačivo v prílohe), pre ktoré v roku 2017 dobrovoľnícky 
pracovala. 
  
V daňovom priznaní je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby: 
IČO: 42115884 
Právna forma: občianske združenie 
Názov: JUA 
Sídlo – Ulica: Piaristická 
Súpisné/orientačné číslo: 2 
PSČ: 94901 
Obec: Nitra 
  
Daňové priznanie spolu s potvrdením organizácie o dobrovoľníckej práci je potrebné doručiť miestne 
príslušnému daňovému úradu daňovníka v zákonnej lehote na podanie daňového priznania. 
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3. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/ 
  
V daňovom priznaní je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
právnickej osoby: 
IČO: 42115884 
Právna forma: občianske združenie 
Názov: JUA 
Sídlo – Ulica: Piaristická 
Súpisné/orientačné číslo: 2 
PSČ: 94901 
Obec: Nitra 
  
 
4. Údaje o nás: 
 
 JUA, občianske združenie  
Piaristická 2, 949 01 Nitra  
IČO: 42115884  
 
https://www.juapredeti.com 
https://www.facebook.com/juapredeti 
  
 
Bankové spojenie: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,  
IBAN: SK51 8330 0000 0020 0130 6473 
Transparentný účet IBAN: SK84 8330 0000 0029 0130 6508 
https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2901306508 
 
Zoznam prijímateľov:  
http://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane–vyhľadávanie.aspx 
  
Informácie o poukázaní podielu zaplatenej dane: http://rozhodni.sk/poukazatel/ 
 
 
 
 


