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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení absolventi a priatelia  

Technickej univerzity v Košiciach,  
 

          zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 50 upravuje použitie 
podielu zaplatenej dane na osobitné účely. V praxi to znamená, že zo zaplatenej dane z príjmov za 
rok 2019 (poukázanej v roku 2020), môže daňovník poukázať sumu do výšky 2 % (3%) zo zaplatenej 
dane ním určenej právnickej osobe, ak predmetom činnosti tejto osoby = prijímateľa sú: 
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti    

zdravotníctva a sociálnych služieb, 
b)  podpora a rozvoj telesnej kultúry, 
c)  poskytovanie sociálnej pomoci, 
d)  zachovanie kultúrnych hodnôt, 
e)  podpora vzdelávania, 
f)   ochrana ľudských práv, 
g)  ochrana a tvorba životného prostredia, 
h)  veda a výskum, 
i)   organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 
 
         Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond 
(SAPTU, n. f.), splnil zákonom stanovené podmienky a dňa 13.11.2019 bol registrovaný 
v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou Nz 
40609/2019, NCRpo 4142/2019, NCRIs 41465/2019. 
 
         V prípade, že ste sa rozhodli podporiť rozvoj vzdelávania, vedecko-výskumných činností, 
športových a kultúrnych aktivít na Technickej univerzite v  Košiciach, postupujte prosím nasledovne: 
 
I.    POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 1,0% (2%)  PRE PRÁVNICKÉ OSOBY V ROKU 2020 

(daňové priznanie za rok 2019):  
 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú 
môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), 
musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

POZOR: 
a) Ak právnická osoba/firma v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a 

zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.03.2020) NEDAROVALA financie vo výške 
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba 
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 
iba 1,0% z dane. 

b) Ak právnická osoba/firma v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a 
zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.03.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 
0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak 
môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. 

V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% 
(2%) z dane v prospech prijímateľa. 
 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na 
Váš daňový úrad  (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne (do 31.03.2020) aj zaplaťte daň 
z príjmov. 

3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, 
aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 

Poznámky: 
a) Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty 

prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 
b) Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako 

napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole. 
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c) IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky 
na SID nechajte prázdne. 

Naše identifikačné údaje (v prípade že sa pre nás rozhodnete): 
Názov: Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach 
Právna forma: neinvestičný fond 
IČO: 31 950 019 
Sídlo: Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever· zamestnanec 
  
II.    POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ 

PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE V ROKU 2020 (daňové priznanie za rok 2019): 
 

1.   Vypočítajte si: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa  

poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej 
ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín 
a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 
dobrovoľnícky pracovali. 

2.    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v 
prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v 
Zozname prijímateľov, naše údaje, v prípade, ak sa rozhodnete pre nás: 
Názov: Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach 
Právna forma: neinvestičný fond 
IČO: 31 950 019 
Sídlo: Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever· zamestnanec 

3.    Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania 
(do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z 
príjmov. 

4.    Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o  
odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 

5.    Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, 
aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.  

Poznámky: 
a) Fyzické osoby poukazujú v roku 2019  2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať 

až 3% z dane. 
b) Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty 

prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 
c) Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj 

Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2019. Ak 
poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie. 

d)  IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedené SID,  tak 
kolónku na SID nechajte prázdnu. Naše identifikačné údaje sú uvedené v bode 2. 

  
III.     POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%) PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI 

SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH 
PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV:  

 
1.    Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň. 
2.    Zároveň požiadajte zamestnávateľa (mzdovú učtáreň), aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o 

zaplatení dane. 
3.    Z doručeného Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
        a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 

poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej 
ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. 

         b)  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín 
a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 
dobrovoľnícky pracovali. 
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4.   Prosíme, ak si vyberiete ako prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020 SAPTU, n.f. , 
naše údaje sú: 
Názov: Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach 
Právna forma: neinvestičný fond 
IČO: 31 950 019 

       Sídlo: Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever.Z 
5.    Zamestnanci TUKE môžu hneď vypísať Vyhlásenie, ktorý je v prílohe s už doplnenými údajmi o 

SAPTU, n.f. 
6.    Obe tieto tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením - doručte do 30.04.2020 na daňový  úrad podľa 

Vášho bydliska, resp. doručte správkyni fondu (nie v posledný deň !). 
7.    Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj 

Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 
8.     Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech 

Vami vybraného prijímateľa. 
 
 
Zamestnanci TUKE a priaznivci SAPTU, n.f. nájdu tlačivo Vyhlásenie na: 
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/zdru%C5%BEenia-a-zvazy/saptu/saptu 
 
alebo priamo u správkyne fondu na Letnej 9,  1. poschodie, blok A, č. dv. A124 (telefón: 0905 
646 633, resp. 055/602 2133 - JUDr. Ferenčíková, Odbor legislatívno-právny). 
 
 
            Za Vašu priazeň a príspevok Vám aj v tomto roku vopred ďakujeme. Verte, že finančné 
prostriedky, ktoré darujete za vopred určeným účelom,  budú z našej strany postúpené tam, kam 
patria. 
 
 
 
 
                                                                             JUDr. Jarmila Ferenčíková, v.r. 
                                                                                       správkyňa fondu 
 

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/zdru%C5%BEenia-a-zvazy/saptu/saptu

