
 
Vážení občania, rodičia, priatelia a sympatizanti 

Gymnázia v Považskej Bystrici, 
 

každá fyzická aj právnická osoba  môže dodatočne určiť, komu daruje 2% zo svojich už zaplatených 

daní. 

Pretože AD ASTRA n.o. (nezisková organizácia) pri Gymnáziu v Považskej Bystrici je registrovaná v 

zozname Notárskej komory ako možný príjemca, obraciame sa na vás s návrhom a prosbou súčasne, aby ste 

zvážili význam a potrebu podpory neziskovej organizácie pôsobiacej v oblasti vzdelávania mládeže. 

Prostriedky, ktoré takto získame, použijeme v súlade so štatútom neziskovej organizácie na nákup 

učebných pomôcok, finančnú podporu mimoškolskej činnosti -  účasť žiakov na súťažiach, olympiádach, 

letných prípravných sústredeniach olympionikov, na podporu záujmovej činnosti - krúžková činnosť, školský 

časopis, divadielka, ako aj na hradenie nákladov na lektorov na konzultačné hodiny pre žiakov. O množstve 

a obsahu mimoškolskej práce ako aj o tom, ako sme vynaložili prostriedky získané  v minulom roku, nájdete 

informácie na websídle  školy (www.gympb.sk),  zasielame ich aj do Obchodného vestníka 

Ako postupovať? 

Ak ste zamestnancom organizácie a nepodávate "veľké" daňové priznanie  na daňovom úrade, 

požiadajte Vašu mzdovú učtáreň, aby Vám vystavila  tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane – z tohto potvrdenia 

si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v náš prospech poukázať.  Túto sumu 

napíšte do tlačiva Vyhlásenie... a obe vyplnené  tlačivá (Vyhlásenie aj Potvrdenie) doručte na daňový úrad 

podľa Vášho bydliska (môžete ho v zalepenej obálke  odovzdať aj  nám, na daňový úrad tieto doklady radi 

doručíme) do 30. 4. 2014 (posledný termín). 

 Ak ste podnikateľom - fyzickou osobou alebo daňovníkom, ktorý podáva "veľké" daňové 

priznanie,  "Vyhlásenie o poukázaní sumy..."  je súčasťou Vášho  daňového priznania, posledný termín na 

podanie DP je 31.3.2014. 

Ak ste právnickou osobou, poukazujete 2% z dane v rámci daňového priznania  do 31.3.2014. 

 

Potrebné tlačivá dostanete na Gymnáziu v Považskej Bystrici (s už  predtlačenými údajmi), na 

Daňovom úrade, resp. ich nájdete  na www.rozhodni.sk. 

 Ak ste sa rozhodli presmerovať 2% zaplatenej dane do fondu  AD ASTRA n.o., ďakujeme Vám v 

mene všetkých nadaných, šikovných a pracovitých detí, ktorým ste takto umožnili uplatniť ich talent a zlepšili 

ste ich šancu naučiť sa niečo, z čoho raz možno budeme mať úžitok my všetci. 

Údaje:   AD ASTRA n.o. 

             Sídlo: Školská 8, Považská Bystrica 

             IČO:  35656492 

             č. účtu: 385045 - 372/0200 

                                                                                              RNDr. Mária V y d r o v á 

                                                                                              riaditeľka neziskovej org. 

http://www.gympb.sk/

