
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE, RUŽOVÁ DOLINA 29, 821 09 BRATISLAVA 

IČO: 308 15 321,  Tel: 02/5341 2593, 0903 478 002, 0902 228 684 

www.profkreatis.sk, profkreatis@profkreatis.sk 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Vážení rodičia a priatelia,  

 
PROFKREATIS, neziskové občianske združenie, ktoré bolo v minulosti zriaďovateľom Paneurópskej 

súkromnej základnej školy a Paneurópskej súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie a v súčasnosti stále 
obe školy podporuje, 

 
Vás týmto chce osloviť so žiadosťou o 2% z Vašich daní. 

 
Vaše príspevky využijeme pri výchove a vzdelávaní žiakov humanisticky orientovaných škôl, ktoré kladú eminentný 
dôraz na rozvíjanie sociálnej komunikácie, kooperácie, tolerancie a zdravého sebavedomia žiakov. 
 
V základnej škole sa venujeme aj žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexie, dysgrafia, 
dysortografia, dyskalkúlia), žiakom s ADHD, logopedickými problémami a inými špecifickými problémami. Pomáhame 
im prekonať, práve z tohto hľadiska ťažkú fázu dospievania.  
 
V strednej pedagogickej a sociálnej akadémii taktiež pracujeme so študentmi so špecifickými vývinovými poruchami 
učenia, poskytujeme im možnosť individuálneho vzdelávania a priamu nadväznosť na vysokoškolské štúdium.  
 
Finančné prostriedky budú využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie vybavenia 
oboch škôl. 

 
Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našim školám, postupujte podľa nasledovných 

pokynov: 
1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:  

 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 

2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 15.2. 2018,  

 vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (pdf), 

 obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 31.3. 2018.  

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB): 

 vypočítajte si 2 % z dane z príjmov, 

 vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddiely vyplňte Údaje o prijímateľovi 

podľa vyššie uvedenej informácie, 

 riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto 

termíne aj uhraďte daň.  

3. Právnické osoby: 

 Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2018, ak zároveň do tohto 

termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať 

iba 1,0% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania. 

 

Pri vypĺňaní týchto tlačív použite nasledovné údaje: 

 Obchodný názov: OZ PROFKREATIS 
 Sídlo: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava  
 IČO:  308 15 321 
 Číslo konta: SK 1811 0000 0000 2623 8525 08 
 Právna forma: Občianske združenie 

 
Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk 

 
Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a 

výučbu Vašich detí. Ďakujeme. 
 
S prianím pekného dňa 
 
                                                                                                Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 
                                                                                                        Štatutárny zástupca OZ 

http://www.profkreatis.sk/
http://www.rozhodni.sk/

