
PRÍLEŽITOSŤ POUKÁZAŤ 2% (3%) VAŠICH DANÍ ZA ROK 2022 

pre našich členov odborárov a ich rodiny, ktorí budú našu pomoc potrebovať 

 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa ako nezisková organizácia 5. krát v histórii nášho zväzu 

zaregistroval ako prijímateľ 2% (3%) zaplatenej dane.  

Dovoľujeme sa u vás, naše kolegyne a kolegovia, s úctou a s pokorou uchádzať o poukázanie 2% 

(3%) vašich daní za rok 2022 v mene tých našich členov, 

 ktorí sa nie vlastnou vinou ocitnú v zložitej životnej situácii a majú málo možností, alebo 

žiadnu, ako ju vyriešiť.    

 

Život nie je jednoduchý.  

Ale niekedy stačí podaná priateľská ruka a všetko sa 

zjednoduší. 

 

 

PRÍBEHY, KTORÉ NAPÍSAL ŽIVOT – PRÍBEHY, ZA KTORÝMI SÚ NAŠI KOLEGOVIA 

A VAŠA POMOC 

Svojím darom ste pomohli aj ... 

Rodine p. Ľubomíra P. – člen odborov od roku 1996, zo Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV, ktorý 

v dôsledku ťažkého priebehu COVID-u bol v umelom spánku, so závažným postcovidovým neurologickým 

ochorením, stratil v dôsledku ochorenia príjem a nemohol sa postarať o svoju rodinu;  

Rodine p. Petra L. – dlhoročný člen odborov, z Lesníckej sekcie OZ DLV, ktorý v dôsledku ťažkého 

ochorenia pľúc a ukončenia poberania nemocenských dávok, stratil akýkoľvek príjem, pričom 

pretrvávajúci nepriaznivý zdravotný stav vyžadoval ďalšiu liečbu a jeho rodina sa ocitla v nepriaznivej 

finančnej situácii; 

Rodine p. Oľgy Č. – pozostalá po manželovi, ktorý bol dlhoročný člen odborov, zo Sekcie vodného 

hospodárstva OZ DLV, živiteľ rodiny, zomrel a zanechal nezaopatrené dieťa v dôsledku čoho sa rodina 

ocitla v ťažkej finančnej situácii; 

Rodine p. Ľubomíra O. – viac ako 31 rokov bol členom odborov a určité obdobie aj funkcionárom ZO, 

zo Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV, ktorý náhle zomrel a jeho rodina sa ocitla v zlej finančnej 

situácii, ktorú nedokázala sama zvládnuť; 

Rodine Štefana P. – dlhoročný člen odborov, zo Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV, ktorý bol 

onkologickým pacientom s metastázami s tým, že jeho rodina sa v dôsledku poklesu príjmu ocitla 

v náročnej finančnej situácii, ktorú nedokázala sama zvládnuť;  ... a mnohým ... mnohým ďalším. 



... naše hlavné prianie je, aby nikto nikdy z našich členov (z ich rodín) nepotreboval a nebol 

odkázaný na pomoc druhých, necítil bezradnosť v situácii, do ktorej sa dostal nie vlastnou vinou 

a hľadá odpoveď na otázku „Ako ďalej?“ ... V živote človeka však nastávajú situácie, ktoré 

nechceme, neočakávame, ale sme nútení ich riešiť.  

PRETO, AK TENTO ČAS PRÍDE, CHCEME STÁŤ PRI NAŠICH ČLENOCH A POMÔCŤ IM.  

Aby sa naši členovia mohli na nás spoľahnúť 

a naše srdiečka sa mohli spojiť v ťažkej chvíli,  

potrebujeme teraz my vašu pomoc.  

Aby sme mohli pomáhať, musíme vytvoriť 

zdroje, z ktorých bude pomoc financovaná 

a jediným zdrojom pre pomoc našim členom 

v rámci „Programu podpory a pomoci“  je 

príjem z 2(%) alebo 3(%) darovanej dane.  

  

Aj vy ste už potrebovali pomoc a vo svojich prosbách ste sa obrátili 
aj na „anjela“? Mal podobu vašej mamky, tatka, babky, dedka, sestry, 
brata, priateľky, priateľa alebo niekoho iného, komu na vás veľmi 
záleží? Ak máte to šťastie a máte „anjela“ vo svojej blízkosti, máte 
pri sebe niekoho, na ktorého sa môžete v ťažkej chvíli vždy 
spoľahnúť.  

STAŇME SA AJ VY „ANJELOM“ PRE NAŠICH ČLENOV! 

LEN VĎAKA VAŠEJ PODPORE Odborový zväz DREVO, LESY, VODA POMOHOL 
 A CHCE POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ POMOC POTEBUJÚ. 

 
Vašu pomoc si vážime a ĎAKUJEME v mene všetkých, ktorým sme vďaka vašej podpore pomohli 

a budeme naďalej pomáhať.  

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 2022“ (Tlačivo je zverejnené na 

https://www.ozdlv.sk/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fo/). V prípade, ak 

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%). 

https://www.ozdlv.sk/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fo/

