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Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 
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Vážení členovia Slovenskej lekárskej spoločnosti, 

 

dovoľujeme si Vás aj v tomto roku požiadať o podporu činnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej 

organizačných zložiek poukázaním sumy do výšky 2% alebo 3 % zo zaplatenej dane z príjmov  fyzickej osoby 

(podľa § 50  zákona 595/2003 Z .z.  o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov). 

 

P o s t u p: 

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti Vám bude robiť 

zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3 %“ zaplatenej dane z príjmov a spolu 

s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ich zašlite najneskôr do 30. apríla 2019 na 

miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska). 

 

Ak si sami podávate daňové priznanie, poukázanie 2% alebo 3 % odvedenej dane je súčasťou Vášho 

daňového priznania. Daňové priznanie je potrebné doručiť na miestne príslušný daňový úrad a 2 % alebo 

3 % z odvedenej dane zaplatiť najneskôr do 31.3.2019. 

 

 

 Podiel do výšky 3 %  zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá 

v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. 

a to v rozsahu najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou 

vyhlásenia. 

 
Údaje o prijímateľovi:  

Obchodné meno:          Slovenská lekárska spoločnosť 

Sídlo – ulica :               Cukrová, číslo 3 

PSČ:                              813 22  

Obec:                            Bratislava -Staré Mesto 

IČO:  00178624 

Právna forma:               Občianske združenie 

 

Právnické osoby –  vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je súčasťou 

daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby – IV. časť.  

 

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% (3 %) nájdete na našej stránke : www.sls.sk. 

Odpovede na prípadné ďalšie otázky a informácie v uvedenej veci Vám poskytne Ekonomické oddelenie SLS 

(Ing. Mária Neščáková, nescakova@sls.sk). 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí už v minulosti poukázali 2% podiel z odvedenej dane z príjmov zo závislej činnosti 

a ktorí aj v tomto roku podporia plnenie hlavného poslania a cieľov Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej 

organizačných zložiek,  akým je zabezpečovanie a realizácia všetkých foriem sústavného odborného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov.  

 

                                             

 

                                                                                    Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH, v.r.                      

                                                                             prezident SLS 

 
 

mailto:secretarysma@ba.telecom.sk
http://www.sls.sk/
http://www.sls.sk/
mailto:nescakova@sls.sk

