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Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie 

v Košiciach, právna forma neinvestičný fond, so sídlom Komenského 68/73,  

040 01  Košice - Sever, IČO:  31256295 

 

 

                                                                                                V Košiciach dňa 31.01.2019 

 

Vážení zamestnanci, 

 

 

 Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

ktorého zriaďovateľom je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má 

predovšetkým za cieľ podporiť praktické vzdelávanie domácich a zahraničných študentov 

v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných univerzitou, podporiť záujmové 

aktivity študentov súvisiace s veterinárnou problematikou na akademickej pôde a  ochranu 

životného prostredia. 

 

 Na podporu činnosti neinvestičného fondu si Vás dovoľujeme osloviť v súvislosti 

s poukázaním 2% z dane za rok 2018, ktoré nám môžete darovať ako fyzická osoba – 

zamestnanec, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, ako fyzická osoba, ktorá si 

podáva daňové priznanie sama a ako právnická osoba, napr. podniky, firmy.   

 

Postup  na poukázanie 2% z dane zamestnanca: 

1. V termíne do 15.2.2019  požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov 

fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na 

daň z týchto príjmov.  

2. Po uhradení dane zamestnávateľom požiadať o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré 

slúži ako základ  na výpočet 2% zo zaplatenej  dane za rok 2017.  

3. Vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov 

fyzickej osoby, vrátane vypočítanej sumy do výšky 2 %  zaplatenej dane takto:  

- vyplniť riadky 01 až 14, uviesť dátum a podpis, 

- do riadku 12 uviesť daň zníženú o daňový bonus uvedenú v riadku 03 Potvrdenia 

o zaplatení dane, 

- do riadku 13 uviesť vypočítanú sumu 2%  zo sumy uvedenej v riadku 12 

zaokrúhlenú na eurocenty nadol, 

- do riadku 14 uviesť deň zaplatenia dane z riadku 05 Potvrdenia. 

4. Darovať 2 % z dane môžete iba jednému prijímateľovi a minimálna výška dane na 

poukázanie  2% predstavuje 3,- €. 

5. V termíne do 30.04.2019  doručiť alebo poslať poštou na príslušný daňový úrad 

(v mieste bydliska) obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 

sumy). 
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Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva 

sama: 

1. Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. 

 Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2% z dane. 

2. V termíne do 31.03.2019 podá daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste 

 bydliska) a zaplatí daň. 

3. Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2% 

 a minimálna výška dane na poukázanie 2%  predstavuje 3,- €. 

 

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu: 

1. Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo 

v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2% z dane. 

2. V termíne podania daňového priznania  podá  daňové  priznanie na príslušný daňový 

úrad (v mieste sídla spoločnosti)  a zaplatí daňovú povinnosť. 

3. Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla 

takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu 

však musí byť aspoň 8,- €. 

 

            Prípadné informácie poskytne JUDr. Viera Jančíková, správkyňa neinvestičného 

fondu,  tel. č. +421 905 430 204.  

        

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

s predpísanými údajmi o prijímateľovi je prílohou tohto listu. 

  

 

 Za Vašu finančnú podporu Vám ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová                          prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

                    rektorka                                                        predseda Správnej rady  

za zriaďovateľa UVLF v Košiciach                      Neinvestičného fondu  UVLF v  Košiciach                                                                       

 


