
Milí priatelia, kolegovia, 

Obraciame sa na Vás v mene občianskeho združenia ARCHEOFACT, nakoľko v tomto roku máte 

možnosť podporiť činnosť združenia venovaním 2 % zo svojej minuloročnej dane (fyzické a 

právnické osoby).  

 

Finančná podpora je určená na:  

- podporu letnej školy archeológie 2014 na Pustom hrade, pomocou ktorej získavame každú 

letnú sezónu nové archeologické nálezy a cenné informácie o hrade a zároveň vzdelávame 

mládež  

- tlač monografie: Zvolenský Pustý hrad. 1. Časť Dolný hrad, ktorý komplexne sprístupní pre 

odbornú i laickú verejnosť historické, architektonické i archeologické skutočnosti o hrade  

 

Postup na poukázanie 2 % pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:  

1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň  

 

2. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane r. 2013. Zamestnávateľ 

zvyčajne toto tlačivo vytlačí z účtovného softvéru.  

Z tohto potvrdenia zistíte akú hodnotu majú 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, 

ktorú nám môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €.  

 

3. Ďalej budete potrebovať tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  

- Do riadku č. 9 Vyhlásenia napíšte číslo z riadka č. 3 Potvrdenia o zaplatení dane (celková výška 

zaplatenej dane)  

- Do riadku č. 10 Vyhlásenia treba uviesť sumu do výšky maximálne 2% zo zaplatenej dane, 

zaokrúhlenú s presnosťou na dve desatinné miesta, ktorú nám chcete poukázať.  

 
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI (o nás) 
 

Obchodné meno alebo názov  
12 ARCHEOFACT  

 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                  
13 Zvolen, 960 01, Rákoš 26/6 

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 
14  Občianske združenie  15 4 5 0 2 4 3 5 9  ∕     

 

 
 4. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie a Vyhlásenie doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad 
podľa miesta vášho trvalého bydliska.  
 
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech 
vybraného prijímateľa, ktorého ste si zvolili.  
 

Ďakujeme!  
Ján Beljak, Noémi Pažinová a Pavol Maliniak 


