
 

,,Nie je dôležité, čo s nami urobí život, ale čo my urobíme so životom.“  
                                                                                                                                                               Gerhard Uhlenbruck 

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

hovorí sa, že dostaneme vždy len to, čo do svojho života vnášame, čo robíme, ako myslíme a ako sa 
správame. Všetko závisí od našich rozhodnutí. Vzhľadom na to, že chceme urobiť náš svet krajším 
miestom a pridať ruku k dielu, tak sme sa rozhodli aj tento rok uchádzať ako nezisková organizácia o 2% 
(3%) z vašej zaplatenej dane.  

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda získal do ,,Programu podpory 
a pomoci členom OZ DLV“, sme pomohli a podporili našich členov a ich rodiny, ktoré sa ocitli v zložitej 
životnej situácií. Aj týmto spôsobom sme sa snažili naplniť časť nášho poslania, ktoré je pomáhať 
a chrániť.   

Postupne chceme rozširovať možnosti podpory a pomoci členom OZ DLV a ich rodinným príslušníkom, 
avšak naša pomoc je limitovaná množstvom finančných prostriedkov, ktoré získame. Taktiež chceme 
pokračovať aj v podpore aktivít našich mladých odborárov.  

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda splnil podmienky pre 
prijímateľa 2% (3%) dane z príjmu za rok 2022 a bol zaregistrovaný v registri prijímateľov. 

Touto cestou si Vás dovoľujeme úctivo požiadať, aby ste 2% (3%) 
dane z príjmu za rok 2022 poskytli nášmu  

Odborovému zväzu Drevo, Lesy, Voda. 

 



 Chcem poukázať podiel z mojej zaplatenej dane! Ako na to?   

Do 15. 02. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov 
na daň. Zároveň si nechajte vystaviť „Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti“. Toto 
potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% ( 3%)  z dane.    

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, ak ste v roku 2022 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.  

 Chcem poukázať viac ako 2% zo zaplatenej dane! Dá sa to?  

Je možné poukázať aj 3% zo zaplatenej dane. Okrem vyššie uvedených podmienok je potrebné k 
vyhláseniu priložiť aj potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že ste u neho vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť aspoň 40 hodín.  

Práca pre odborový zväz a v prospech jej členov je taktiež dobrovoľníckou prácou. To pre nás otvára 
príležitosť vstúpiť do tohto procesu ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a toto potvrdenie Vám 
vystaviť.  

 Preto, ak máte záujem darovať Odborovému zväzu drevo, lesy, voda 3% z dane a nie 2%, prosím, 
kontaktujte nás na e-mail pravnik@ozdlv.sk, po posúdení podmienok Vám pripravíme a zašleme 
“Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“.  

 Mám všetky potrebné prílohy. Čo ešte potrebujem?  

Či už sa rozhodnete darovať 2% alebo 3% z dane, je potrebné vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (VZOR vrátane predvyplnených údajov OZ DLV zverejníme na 
web-stránke OZ DLV alebo Vám zašleme na požiadanie po zverejnení tlačiva na rok 2022 Finančnou 
správou). V prípade, že máte záujem, v tlačive môžete krížikom vyznačiť, že máte záujem, aby Vám 
Finančná správa zaslala informáciu o tom, že ste Odborovému zväzu drevo, lesy, voda darovali 2% (3%).  

Najneskôr do 30. 04. 2023 doručte na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska:  

 - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby   

- Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti  

- Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (ak sa rozhodnete darovať 3%).  

ĎAKUJEME VÁM ZA TÝCH, KTORÍ NAŠU POMOC POTREBUJÚ!                                                           

 


