
 
Darujte svoje 2 % občianskemu združeniu In Vivo 
 
a pomôžete nám a našim popularizátorom vedy na školách po celom Slovensku bezplatne 

● viesť ku kritickému mysleniu a vedeckej a mediálnej gramotnosti 
● podnecovať nadšenie z prírodovedných predmetov a dejepisu (prírody a dávnej 

histórie) 
● viesť k zodpovednejšiemu vzťahu k životnému prostrediu 
● organizovať besedy so slovenskými vedcami (pripravovaný projekt „Stretnutia 

a besedy s výskumníkmi“) 
 
Zoológ Slovenského národného múzea Juraj Čačaný PhD. a vedecký publicista Dušan Valent 
v  roku 2018 vykonali 36 záujmových krúžkov, takmer 200 interaktívnych prednášok pre 
približne 6000 detí na pôde viac ako 30 miest a obcí a taktiež jeden prírodovedný letný tábor.  
 
Váš príspevok nám pomôže navštíviť školy, do ktorých sme doposiaľ ešte nezavítali, alebo sa 
častejšie vracať na tie, ktorých žiaci si naše interaktívne prednášky v posledných rokoch 
obľúbili, a to od Gemera a Malohontu až po Kysuce.  
 
Ďakujeme, že vám záleží na výchove rozumnejšej mládeže.  
 
- 
 

● Údaje potrebné na poukázanie 2 % nášmu združeniu: 
 
Názov: In Vivo, o.z. 
IČO: 50741276 
Právna forma: občianske združenie 
Ulica: Hlavná 
Číslo: 221 
PSČ: 980 61 
Obec: Tisovec 
 
 
Postup pre ZAMESTNANCOV 
 
Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho 
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
 
1. Ak ste do 15.02.2019 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň, požiadajte ho tiež, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o 
zaplatení dane. 
 
2. 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 3,00 €. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 
hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej 

https://invivo-oz.sk/files/2/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf
https://invivo-oz.sk/files/2/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf


zaplatenej dane. 
 
3. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, 
ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom PDF, zároveň ich 
uvádzame aj tu: 
 
IČO: 50741276 
Právna forma: občianske združenie 
Názov: In Vivo, o.z. 
Ulica: Hlavná 
Číslo: 221 
PSČ: 980 61 
Obec: Tisovec 
 
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2018 
 
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový 
úrad podľa Vášho bydliska. 
 
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní 
na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 
(Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň 
príslušnému daňovému úradu.) 
 
Tlačivá na stiahnutie: 

● Potvrdenie o zaplatení dane (predvyplnené editovateľné PDF) 
● Poučenie k Vyhláseniu 
● Vyhlásenie (editovateľné PDF) 

 
Zdroj: www.rozhodni.sk 
 
 
Postup pre FYZICKÉ OSOBY 
 
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019 
 
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú 
môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť 
splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. Môžete poukázať 3% z dane, ak ste v 
roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je 
potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu. 
 
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v 
prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že 
chcete peniaze poslať In Vivo, o.z.: 
 
IČO: 50741276 

https://invivo-oz.sk/files/2/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-InVivo.pdf
https://invivo-oz.sk/files/2/Poucenie_Vyhlasenie.docx
https://invivo-oz.sk/files/2/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf
https://invivo-oz.sk/files/2/Poucenie_Vyhlasenie.docx
https://invivo-oz.sk/files/2/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-InVivo.pdf


Právna forma: občianske združenie 
Názov: In Vivo, o.z. 
Ulica: Hlavná 
Číslo: 221 
PSČ: 980 61 
Obec: Tisovec 
 
3. 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. 
 
Tlačivá na stiahnutie: 
 

● Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (editovateľné PDF) 
● Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (editovateľné PDF) 

 
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní 
na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 
 
Poznámky: 
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže 
ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. 
– IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava 
 - Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu 
 
Zdroj: www.rozhodni.sk 
 
 
Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY 
 
Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2019 
 
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna 
výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 
 
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, 
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 
1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 
 
3. POZOR: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a 
zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške 
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba 
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane  - vyznačí v daňovom priznaní, že 
poukazuje iba 1,0% z dane. 
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a 
zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške 
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba 

https://invivo-oz.sk/files/2/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018.pdf
https://invivo-oz.sk/files/2/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018.pdf


prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane  - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 
2% z dane (tak ako po minulé roky). 
 
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 
1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania 
uviesť: 
 
IČO: 50741276 
Právna forma: občianske združenie 
Názov: In Vivo, o.z. 
Ulica: Hlavná 
Číslo: 221 
PSČ: 980 61 
Obec: Tisovec 
 
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako 
prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné 
identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 
4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. 
 
Tlačivá na stiahnutie: 

● daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF) 
 
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň 
z príjmov. 
 
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní 
na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 
 
Poznámky: 
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné 
tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej 
kontrole. 
– IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava 
– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu 
 
Zdroj: www.rozhodni.sk 
 

https://invivo-oz.sk/files/2/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018.pdf

