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5. Pedagogická porada  

 
Vyhodnotenie úloh za január:  

 

S úlohami vedúci záujmových útvarov boli oboznámení a splnili sa. 

Chcem poďakovať vedúcim záujmových krúžkov za ich aktivity s deťmi, fotogalériu 

a zapojenie do projektov. 

 
 

Úlohy na február  
 

Úloha č.1:  

 

Do konca februára uzavrieť dochádzkové listy za päť mesiacov október až február. 

Odovzdať ich na dohodnutých miestach na ZŚ, alebo v kancelárii SCVČ na 

futbalovom štadióne v Detve. 

 

Úloha č.2:  

 

Niektorí vedúci mi stále ešte neposlali zábery z krúžkovej činnosti na webovú 

stránku. 

Pozrite si na stránke SCVČ váš krúžok a doplňte mi fotogalériu. Stačí pár pekných 

záberov z aktivity poslať na môj e-mail. 

 

Úloha č.3 :  

 

Poukázanie 2 % dane 

Informácie a tlačivá sú zverejnené na úvodnej webovej stránke SCVČ   

 

            Vážení rodičia a priatelia Súkromného centra voľného času 

 

Ďakujeme za poukázané finančné prostriedky, ktoré boli použité na zakúpenie 

učebných pomôcok . Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie sumy 

zodpovedajúcej 2% a 3% Vami zaplatenej dane za rok 2012. Vaša finančná čiastka, 

prispeje k rozvoju a zlepšeniu záujmových aktivít Vašich detí. 

A. fyzická osoba – zamestnanec (suma 2% zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 

3,32 eur a nemáte nedoplatok na dani)   

1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť Potvrdenie o 

zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012. Následne na to vyplňte 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, 
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kde vypíšte údaje o prijímateľovi. Obidva vyplnené formuláre odovzdajte na 

daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2013. 

 

B. fyzická osoba – podávajúca si daňové priznanie sama (napr. živnostník) 

1. V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v 

prospech prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa údajov uvedených nižšie. 

2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňový úrad príslušný podľa Vášho 

bydliska najneskôr do 31. marca 2013 a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

C. právnická osoba (môže poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, ale suma 

2% zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšia ako 8,30 eur a 

nemáte nedoplatok na dani)  

1. V daňovom priznaní pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%. Údaje o 

prijímateľovi uveďte podľa údajov uvedených nižšie. 

2. Vyplnené vyhlásenie odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa sídla firmy v 

lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. 

Kompletné informácie o prijímateľovi 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej aj 

právnickej osoby: 

 

Obchodné meno – MAJA, n.o. 

Sídlo – 962 12 Detva, Nová Ves 86 

Identifikačné číslo organizácie – 45731233 

Právna forma – Nezisková organizácia 

číslo účtu: 11753905/5200 
 


