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ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ SCHÔDZE
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
konanej 6. 10. 2004 v Malej Lučivnej
- Zvýšenie členského - Výročná schôdza nebola
uznášania schopná, preto na tento rok je členské
dobrovoľné, ale minimálne 200,-SK (100,-SK pre
dôchodcov)
- Ing. Poštulka poukázal na možnosť uchádzať sa o
financie z európskych fondov, zúčastní sa školenia o
európskych fondoch a ponúkol spoluprácu pri
prípadnom uchádzaní sa o fondy
- Sekcia Drevených konštrukcií by mohla mať väčšie
šance pri podávaní projektu na drevené konštrukcie
- doc. Kvočák pripomenul, že priority na projekty boli
stanovené našou vládou
- Ing. Nádaský: treba sa pokúsiť o zlúčenie so
Združením výrobcov oceľ. konštrukcií; ak sa to
nepodarí a ani iným spôsobom sa nepodarí zohnať
financie bude nutné vzdať sa členstva v ECCS
- Prof. Agócs: na budúci Aktív, ktorý organizuje KKDK
Bratislava, bude pozvaný prof. Schlaich
- Ing. Poštulka: Spoločnosť by mala zorganizovať
exkurziu na most Košická; prof. Agócs vyzval Ing.
Maťaščíka, aby exkurziu zabezpečil
- Ing. Nádaský: rozpošlú sa pozvánky všetkým členom
Spoločnosti, v prípade veľkého záujmu sa rozdelia
na viacero skupín; predbežný termín je začiatok
novembra.
- Ing. Chladná: Spoločnosť má webovú stránku na
adrese www.ssok.sk
- prof. Agócs vyzval všetkých prítomných nečlenov na
vstup do Spoločnosti

Program Výročnej schôdze:
1.

Otvorenie a schválenie programu Výročnej schôdze
- Výročnú schôdzu viedol prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs,
PhD., predseda rady SSOK
- Program Výročnej schôdze bol prijatý jednomyseľne

2.

Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
- Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Jaroslav Repa
a Ing. Pavel Nádaský všetkými hlasmi
- Za zapisovateľa bola zvolená Ing. Magdaléna
Chladná všetkými hlasmi
- Za overovateľov zápisnice boli zvolení doc. Ján
Brodniansky a doc. Vincent Kvočák všetkými hlasmi

3.

Správa o činnosti rady SSOK za obdobie od
posledného Výročnej schôdze
- Správu o činnosti rady SSOK predniesol predseda
rady prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD. (Príloha č. 1)
- Ako nový podpredseda Rady SSOK sa predstavil
Ing. Jaroslav Repa (riaditeľ Stavokov Trenčín); ako
svoj hlavný cieľ chce získať čo najviac výrobcov
oceľových konštrukcií do Spoločnosti a zorganizovať
spoluprácu s SSOK
4.Voľná diskusia, rôzne
Do diskusie sa prihlásili:
- Prof. Agócs: podal informáciu o ECCS, upozornil,
že naďalej trvá problém platenia členského
príspevku; možnými riešeniami sú rozšírenie
členskej základne, najmä získať viac firemných
členov, spojenie so Združením výrobcov
oceľových konštrukcií
- Ing. Behúl: podal informáciu o hospodárení
Spoločnosti (Príloha č. 2) a tiež upozornil, že bez
príspevku firiem nebude Spoločnosť schopná platiť
príspevok do ECCS
- Ing. Maťaščík: ECCS vypisuje súťaž o najlepšiu
oceľovú konštrukciu; Most Košická by mal spĺňať
všetky podmienky súťaže; prof. Agócs navrhol, aby
pracovná skupina pod vedením Ing. Maťaščíka
vypracovala návrh
- doc. Kvočák navrhol, aby sa Spoločnosť
zaregistrovala ako prijímateľ 2% z dane
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5.

Návrh a schválenie uznesení
- Uznesenia valného zhromaždenia predniesol za
návrhovú komisiu jej predseda Ing. Pavel Nádaský,
PhD. (Príloha č. 3). Návrh uznesení bol prijatý
všetkými hlasmi.

6.

Záver Výročnej schôdze
Výročnú schôdzu ukončil prof. Dr. Ing. Z. Agócs, PhD.
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PRÍLOHA 1 - Správa o činnosti rady SSOK za rok 2004

SPRÁVA O ČINNOSTI SSOK ZA ROK 2004
• Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb
s ohľadom na účinky požiaru (prof. Wald - SvF
ČVUT Praha,
prof. Osvald - TU Zvolen, Ing.
Chladná - SvF STU Bratislava, Ing. Hric, Ing.
Trubáček - ESA SCIA)
• (Kovové, drevené a spriahnuté oceľobetónové
konštrukcie)
• Spôsoby zvyšovania požiarnej odolnosti nosných
konštrukcií stavieb (zástupcovia firiem)

Rok 2004 bol druhým rokom funkčného obdobia
súčasnej Rady SSOK. V tomto zložení sa uskutočnili 3
schôdze Rady a Revíznej komisie (3. 12. 2003; 30. 3., 10. 6.
a 6. 10. v rámci 30. Aktívu), na zasadnutie 10. 6. boli
pozvaní aj čestní členovia spoločnosti a zástupcovia
kolektívnych členov.
Ťažiskom práce Rady bola príprava odborných akcií,
ktoré okrem nových informácií dávajú aj možnosť osobných
kontaktov, výmeny skúseností a nadväzovania spolupráce.
Okrem toho sa Rada na každej schôdzi zaoberala
prípravou 30. Aktívu pracovníkov odboru oceľových
konštrukcií.

3.

Odborné podujatia za rok 2004:
1. Prednáška Prof. Dr.-Ing. Richarda Schardta
„Súčasný stav vo vývoji zovšeobecnenej ohybovej
teórie“ sa uskutočnila dňa 15. apríla 2004 na
Stavebnej fakulte STU pri príležitosti obhajoby
doktorandskej dizertačnej práce Ing. Rendeka. Teória,
ktorá umožňuje navrhovať tenkostenné konštrukcie
pozemných stavieb, mostov, hydrotechnických diel
atď. Jej prednosťou je názornosť. Na základe analógií
možno riešiť i zložitejšie prípady zahŕňajúce aj vplyv
krútenia a zmeny tvaru prierezov rovnakým spôsobom,
ako pri priečne zaťažených ohýbaných nosníkoch.
Pomocou tejto teórie možno riešiť aj stabilitné
problémy a úlohy z oblasti dynamiky. Prof. Schardt je
autorom tejto teórie, ktorú sformuloval koncom
šesťdesiatych rokov a publikoval knižne v r.
1989.Prednáška bola organizovaná v spolupráci s
Katedrou kovových a drevených konštrukcií SvF STU
Bratislava.

Odborný seminár "Staticko-konštrukčné problémy
navrhovania
nosných
prvkov
stavebných
konštrukcií" v rámci konferencie PRO DOMO
zorganizovala Katedra kovových a drevených
konštrukcií SvF TU Košice v spolupráci s SSOK a s
Domom techniky ZSVTS Košice. Cieľom seminára bolo
vytvoriť priestor na prezentáciu, presadzovanie a
praktické
uplatňovanie
aktuálnych
vedeckovýskumných poznatkov a výsledkov z teórie a
navrhovania nosných prvkov stavebných konštrukcií.
Témy seminára:
Aldahoul, O.– Kokoruďová, Z.: Pravdepodobnostné
prístupy riešenia seizmicity budov
Ďuricová, A.– Rovňák, M.: Úvodné skúšky dvojitého
spriahnutia
Hudák, J.: Problematika spoľahlivosti oceľových sústav
Juhás, P.– Al Ali, M.: Vplyv zvarových napätí na
priehyby nosníkov
Juhás, P.– Krištofová, M.: Použitie ocele vyšších
pevnosti v tlačených prútoch
Juhás, P.– Petrovič, V.: Plastická-ohybovo šmyková
únosnosť oceľových konštrukcií
Juhás, P.– Varga, M.: Plastická únosnosť
jednoduchých rámových konštrukcií
Juhás, P.: Oceľobetónové nosníky s priečne
tvarovanou tenkou stenou
Kmeť, S. – Hamráková, K.: Analýza styčníkov z
kruhových rúr
Kmeť, S. – Kokoruďová, Z.: Časovo závislá nelineárna
analýza dvojpásových lanových sústav
Kmeť, S. – Platko, P.: Tensegrity konštrukcie
Kmeť, S. – Tomko, M. – Brda, J.: Pravdepodobnostná
analýza spoľahlivosti lanových sústav
Kolcun, Š. – Bin, M.: Návrh a realizácia lávky pre
peších v Brezovici
Kuliková, D.: Posúdenie spoľahlivosti tlačeného a
ohýbaného prúta
Kvočák, V.– Červenák, A.: Analýza polotuhých
styčníkov
Kvočák, V.: Skúsenosti z navrhovania, výroby a
montáže stožiarov.
Roth O.: Únavové poškodenie konštrukcie

2. Seminár "Požiarna odolnosť stavieb z hľadiska
navrhovania nosných konštrukcií", ktorý sa
uskutočnil 27. 4. 2004 v Bratislave. Organizačne ju
zabezpečovala Stavebná fakulta STU v Bratislave
v spolupráci s SSOK. Odborným garantom bol Ing.
Daniel Bukov. Seminár je určený hlavne pre
projektantov nosných konštrukcií stavieb a pre
ostatných pracovníkov v investičnej výstavbe
so záujmom o problematiku požiarnej odolnosti
nosných konštrukcií stavieb. Zo seminára bude vydaný
zborník vo forme rozšíreného abstraktu s CD
obsahujúcim
prednášky
a ďalšie
doplnené
informácie.
Témy a prednášatelia
• Legislatívne predpisy
v oblasti požiarnej
bezpečnosti stavieb (Doc. Mikolai, Ing. Olbřímek SvF STU Bratislava)
• Projekt požiarnej ochrany stavby a návrh nosnej
konštrukcie (Doc. Mikolai, Ing. Olbřímek - SvF STU
Bratislava)
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V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia SSOK z roku
2002 vstúpila SSOK do ECCS (European Convention for
Constructional Steelwork - Európske združenie pre oceľové
konštrukcie) dňa 19. 9. 2003 v Lucerne vo Švajčiarsku.
Členský príspevok vo výške 1300,- EUR sme uhradili.
Zástupcovia SSOK boli pozvaní na výročnú schôdzu do
Ljubljany, ktorá sa konala 9. - 10. 9. 2004, ktorej sa z
finančných a časových dôvodov nikto nezúčastnil. Obdržali
sme materiály zo zasadnutí. Budúca výročná schôdza
spojená s medzinárodným sympóziom sa uskutoční 20. - 22.
9. 2005 v Nice a ďalšia v roku 2006 v Rumunsku.

4. Odborný seminár „Teoretické a konštrukčné
problémy stožiarov a veží“ sa uskutočnil dňa 10.
júna 2004 na Stavebnej fakulte STU pri príležitosti
významného životného jubilea doc. Ing. Vladimíra
Voříška. Seminár bol organizovaný v spolupráci s
Katedrou kovových a drevených konštrukcií SvF STU
Bratislava.
V roku 2004 sa počet individuálnych členov zvýšil na 172
(vrátane čestných členov). Počet kolektívnych členov sa
zmenil na 5: Arcelor Distribúcia Slovensko spol. s r.o.; De
Bondt Trenčín, spol. s r.o.; Ingsteel spol. s r.o.; Steel OK
Levice, a.s.; VSŽ OCEKON spol. s r.o.
Plánované akcie:
1.

Seminár "Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa EN" 10. - 11. 11. 2004.
Odborný garant: prof. Ing. Pavol JUHÁS, DrSc., SvF TU Košice

1.

VII. Sympózium so zahraničnou účasťou "Drevo v stavebných konštrukciách" - 28.-29.10. 2004 (Kočovce)
Odborný garant: doc. Ing. Ferdinand DRAŠKOVIČ, PhD., SvF STU Bratislava

2.

Konferencia "Ocelové konstrukce - Hustopeče" 2. december 2004

3.

Konferencia IASS "Priestorové konštrukcie" v septembri 2005 Bucurest-Brassov, Rumunsko

4.

31. Aktív SSOK október 2005 - Bratislava

5.

Konferencia EUROSTEEL 2005 sa uskutoční v Maastrichte

Vedenie Rady SSOK pracovalo v nasledovnom zložení:
prof. Agócs - predseda
doc. Bezák (podpredseda pre styk s praxou)
Ing. Baranec (podpredseda pre spoluprácu s praxou - publik., propag. a informačná činnosť )
doc. Kvočák (podpredseda pre organizovanie odborných akcií)
prof. Vičan (podpredseda pre zabezpečenie a rast členskej základne)
Ing. Baranec sa v druhej polovici roku 2004 vzdal členstva v Rade a nahradil ho 1. náhradník Ing. Karol Kalivoda z Hutného
projektu.
Cena prof. Tesára v študentskej kategórii bola udelená Ing. Milanovi ČURAJOVI (TU Žilina); Ing. Jane EGRTOVEJ (TU
KOŠICE); Ing. Danielovi KOCHOVI (STU Bratislava) a oceneným absolventom odovzdaná pri príležitosti promócií na
jednotlivých fakultách.
V hlavnej kategórii bude cena udelená doc. Jozefovi Laposovi a prof. Kolomanovi Ulrichovi.
PRÍLOHA 3 - Návrh uznesení Výročnej schôdze
Výročná schôdza SSOK prijíma:
1. Správu o činnosti Rady SSOK za obdobie 2003/2004
2. Návrh programu činnosti 2004/2005
3. Správu o hospodárení SSOK za obdobie 2003/2004
Výročná schôdza SSOK ukladá Rade:
1. Rade SSOK pripraviť a realizovať program rozšírenia členskej základne o individuálnych a firemných členov
2. Rade SSOK vykonať registráciu SSOK ako subjektu oprávneného prijímať finančnú podporu za činnosť vo výške 2%
dane z príjmu fyzických resp. právnických osôb
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3.

Rade SSOK zorganizovať spoločné stretnutie so Združením výrobcov OK (VTZ) s cieľom prerokovať otázky spoločnej
činnosti resp. organizačnej fúzie s našou Spoločnosťou.

Ing. Pavel Nádaský, PhD.
predseda Návrhovej komisie
PRÍLOHA 2 - Stav hospodárenia SSOK k 01. 10. 2004
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VÝROČIA ČLENOV SSOK v 1. polroku 2005
ODROBIŇÁK Jaroslav 30

BOČKAY Richard

55

RENDEK Stanislav

30

BUJŇÁK Ján

55

ROSENBERG Juraj

30

HERMAN Marián

55

KERNI Peter

40

HORKA Daniel

55

SANDANUS Jaroslav

40

MICHALÍK Anton

55

BOJMÍR Stanislav

50

OBERT Miloš

55

BRODNIANSKY Ján

50

WALTER Michal

55

CSÁDER Ladislav

50

MAGDIČ Bohumil

60

JAMRICHOVÁ Irena

50

RAVINGER Ján

60

KVOČÁK Vincent

50

HORNIG Jozef

65

PALKOVIČ Ján

50

IZÁK Juraj

65

VAJDA Jozef

70

MÉSZAROŠ Ivan

80

Všetkým srdečne blahoželáme.

CENA PROFESORA ARPÁDA TESÁRA ZA ROK 2004
Na úvode spoločenského večera 30. Aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií v Piešťanoch bola tohto roku po štvrtý
krát odovzdaná cena profesora Arpáda Tesára za prítomnosti týmto oceneným:
za ÚSTARCH SAV (cenu odovzdal prof. Dr. Ing. Alexander
Tesár, PhD.)

Študentská cena profesora Arpáda Tesára bola
oceneným študentom odovzdaná v rámci promócií na
jednotlivých fakultách. Ocenení študenti:

• prof. Ing. Kolomanovi ULRICHOVI, PhD., EWE za
mimoriadne prínosy v oblasti zváraných oceľových
konštrukcií

•

za SvF STU Bratislava (cenu odovzdal doc. Ing. Ján
Brodniansky, PhD.; vedúci KKDK SvF STU Bratislava)

•

doc. Ing. Jozefovi LAPOSOVI, PhD. za rozsiahlu a
dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a odbornú
činnosť najmä v oblasti mostných a spriahnutých
oceľobetónových nosných konštrukcií

•

•

za SSOK cena nebola udelená
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Ing. Milan ČURAJ (ŽU Žilina) za vzorné vypracovanie a
výbornú obhajobu diplomovej práce "Návrh lávky pre
chodcov ponad rieku Hron a inundačné územie"
Ing. Jana EGRTOVÁ (TU KOŠICE) za vzorné
vypracovanie a výbornú obhajobu diplomovej práce
"Diaľničný most v km 205 Prešov - Poprad"
Ing. Daniel KOCH (STU Bratislava) za vzorné
vypracovanie a výbornú obhajobu diplomovej práce
"Strešná konštrukcia národného tenisového centra v
Bratislave"
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Oznamy
Stránka Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie sa presťahovala na adresu
www.ssok.sk. S vďakou prijmeme návrhy na zlepšenie jej obsahu.
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie sa stala prijímateľom finančnej podpory vo výške
2% dane z príjmu. Preto budeme veľmi radi, keď našu Spoločnosť podporíte aj takýmto
spôsobom.
Ako príloha sú priložené tlačivá pre zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených
preddavkov na daň vykonáva zamestnávateľ, na poukázanie 2% z dane z príjmov.
Čo sa týka fyzických osôb, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a právnických osôb, tie už
majú Vyhlásenia priamo v novom daňovom priznaní, takže tlačivo Vyhlásenie nepotrebujú.
Termíny:
do 15 februára 2005
doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov
na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane
do 31.marca 2005
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie +
podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového
priznania
do 30. apríla 2005
zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná
zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Aktualizácia internetových adries
Prosím všetkých členov Spoločnosti, ktorí majú emailové adresy a súhlasia so zasielaním
informácií aj týmto spôsobom, aby mi poslali email na aktualizáciu adresy (mnohé maily sa mi
vracajú).
Obdržali sme prístupové heslo k materiálom z rokovaní technických komisií ECCS
umiestneným na internetových stránkach. Záujemcom heslo zašleme emailom alebo poštou.
Taktiež sa členovia našej Spoločnosti môžu prihlásiť na prácu v niektorej z komisií, keďže však
Spoločnosť nemá prostriedky na túto činnosť, náklady s tým spojené si bude musieť hradiť
každý sám.
Plánovaná exkurzia na Most Košická sa preložila na marec, prípadne apríl.
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31. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií
sa bude konať 27. - 28. 10. 2005 vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s., Kaštieľ Mojmírovce
(www.kastielmojmirovce.sk). Aktív organizačne zabezpečuje Katedra kovových a drevených konštrukcií
v Bratislave. Predbežné pozvánky sa budú rozosielať v priebehu marca.

Približne 15 km južne od krajského mesta Nitra, v obci
Mojmírovce, sídli Kaštieľ Mojmírovce, obkolesený krásnym
parkom. Kaštieľ dal v roku 1721 postaviť v barokovom slohu
gróf Huňady, neskôr bol prestavaný v klasicistickom slohu.
Súčasťou panstva grófa Huňadyho okrem kaštieľa bol aj
anglický park a koniareň. Pýchou Huňadyovcov bol práve
veľký žrebčín, v ktorom sa chovali ušľachtilé plemená
arabských, španielskych a talianskych koní. V roku 1814 sa
tu v Urmíne konali prvé konské dostihy v Rakúsko-Uhorsku.
Kaštieľ aj bývalý žrebčín sú dnes prebudované na originálne
hotelové a kongresové zariadenie v historickom štýle.

V rámci kultúrneho vyžitia odporúčame:
• prehliadku stálej expozície výtvarných diel významných
domácich a zahraničných výtvarníkov umiestnenú v
konferenčnom centre Žrebčín a v konferenčnej sále
hlavnej budovy Kaštieľa
• účasť na pravidelných vernisážach výtvarných umelcov
• účasť na koncertoch vážnej hudby
• účasť na spoločenských večeroch, plesoch, párty a
záhradných slávnostiach
• účasť na varietných a iných umeleckých programoch

Prostredie a okolie kaštieľa je vhodné pre realizáciu
dovolenkových víkendových pobytov rodín s deťmi, na
organizovanie letných táborov pre výučbu cudzích jazykov,
pre usporiadanie maliarskych sympózií a workshopov, pre
relaxačný pobyt aktívnych športovcov či manažérov firiem.
Športové vyžitie hostí umožní:
• krytá strelnica na krátke zbrane
• telocvičňa
• posilňovňa
• sauna
• protiprúdový bazén
• masáže
• tenisové kurty
• volejbalové ihrisko
• minigolf
• požičovňa bicyklov
• termálne kúpalisko v Poľnom Kesove s tromi plaveckými
bazénmi (4 km od Mojmíroviec)
Vzhľadom k rekonštrukčným prácam sú sauna, bazén,
posilňovňa a telocvičňa dočasne vyradené z prevádzky.
Obnovenie prevádzky - máj 2005 a zároveň otvorenie
krytého bazénu v areáli kaštieľa.
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Príloha č. 1

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok : 2004
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko
01

Meno
02

Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo
04
PSČ
05
Štát
07
Číslo telefónu
08

Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)
03

/

Názov obce
06

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 20 Sk)
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 20 Sk.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov
12 Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Sídlo
13 Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Právna forma*
14 občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
15 3 1 7 5 3 7 0 1

* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V................................................ dňa...................................

.......................................................
Podpis daňovníka

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len
„zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2005 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2004, uvedie sa
rok 2004.
2. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému
správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v
ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou je
a) občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
b) nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
c) neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z. z.,
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby,
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoločností,
f) organizácia s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej
socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.,
g) Slovenský Červený kríž.
3. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ľudských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len
"komora") do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.
5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).
6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade
so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné
zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré
sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani
vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok na dani z
príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho
obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová
povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou
prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

Príloha č. 2

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Za rok .......2004...............

Meno a priezvisko daňovníka: .................................................................... Rodné číslo1): ....................................

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................... PSČ: ..................................
(v Sk)
01 Daň – podľa § 15 zákona

(z r. 04 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

02 Nárok na daňový bonus

(z r. 05 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

03

Daň znížená o daňový bonus
(r. 01 – r. 02 ) > 0

04 Daň na úhradu - nedoplatok dane

(+)

(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

05 Preplatok dane – rozdiel v prospech zamestnanca

(-)

(z r. 11 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

06

06 Nedoplatok (z r. 04) - zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do podania

Dňa:

vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):

DIČ :

.............................................................

Meno a adresa : ..............................................................................................................................
Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé.

...........................................
Potvrdenie vypracoval (a)

1)

.........................
Dňa

........................................
Podpis a odtlačok
pečiatky zamestnávateľa
U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.

