
Získané financie môžete využiť na zdravotné pomôcky, vozíky, rehabilitácie, 

bezbariérové bývanie, automobily a ich úpravy, špeciálne operácie 

a ďalšie nevyhnutné potreby pre ľudí s telesným postihnutím.

2% s APPA
pomáhajú k lepšiemu životu

Ako postupovať pri získavaní 2% z daní?

Názov

Asociácia pomoci 

postihnutým – APPA

Forma

občianske združenie

Adresa

Na medzi 9519/2A

831 06 Bratislava

IČO

42173809

Aké údaje 
musíte
poskytnúť 
darcovi?

1
Koho môžete osloviť 
a čo musí urobiť 
darca?

2
Čo musíte 
urobiť vy?

3
Kedy môžete 
finančné 
prostriedky 
čerpať?

4

Právnické osoby (firmy)

, ktoré si robia daňové Fyzické osoby

priznanie sami (napr. živnostníci).

 1. SKUPINA DARCOV

 Darca vyplní údaje o prijímateľovi 2% 

a výšku darovanej sumy do svojho 

daňového priznania, v časti na to 

určenej.

Darca urobí kópiu tejto strany 

z daňového priznania.



Túto kópiu strany je potrebné doručiť 

poštou, e-mailom alebo osobne do APPA.



Zamestnanci 
 2. SKUPINA DARCOV

 Zamestnanec požiada zamestnávateľa 

o vystavenie tlačiva - „Potvrdenie 

o zaplatení dane“.

Zamestnanec vyplní tlačivo - 

„Vyhlásenie o poukázaní sumy 

do výšky 2% zaplatenej dane“.

Zamestnanec urobí kópie oboch 

dokladov (Vyhlásenia aj Potvrdenia).





DÔLEŽITÉ

Kópie oboch dokladov je potrebné 

doručiť poštou, e-mailom alebo osobne 

do APPA. 

 DÔLEŽITÉ

Originály je potrebné zaslať na DÚ 

najneskôr do 30. 4. 2021.



 Kópie dokladov doručte 

čo najskôr do APPA, 

najneskôr však 

do 30. 6. 2021.

- poštou na adresu

APPA o.z.

Krajinská cesta 32

921 01 Piešťany

- e-mailom na 

michalcikova@appa.sk

- osobne

APPA

Floreát IdeaPark 

Krajinská cesta 32

Piešťany

Nezabudnite na kópie 

podkladov pripísať meno 

osoby, pre ktorú 2% 

získavate, aby sme mohli 

darované sumy správne 

prideliť. 

 DÔLEŽITÉ

 Od 1. augusta 2021, 

v nevyhnutnom prípade 

podľa dohody.

2% získané v roku 2021 

podľa zákona o dani 

z príjmu musíte vyčerpať 

do konca roka 2022.

  

Silvia Michalčíková

0904 023 244

michalcikova@appa.sk
VIAC INFORMÁCIÍ



Pomoc je naše poslanie

appa.sk
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