
POSTUP K ZÍSKAVANIU 2% Z DANÍ 
PRE KONKRÉTNEHO PACIENTA

Údaje o prijímateľovi (Nadácia ADELI) 2%, ktoré treba poskytnúť darcom

Nadácia ADELI

nadácia

Hlboká 45, 921 01 Piešťany

42 400 970

Názov

Forma

Adresa

IČO

2% z daní môžu poskytnúť 2 skupiny osôb

1. SKUPINA 

právnické osoby (firmy)

fyzické osoby, 

ktoré si robia daňové priznanie sami 

(napr. živnostníci)

2. SKUPINA 

zamestnanci 

(osoby, za ktoré robí ročné zúčtovanie firma, 

v ktorej pracujú)

1.  Darca vyplní údaje o prijímateľovi do svojho 

daňového priznania.

2.  Darca urobí kópiu tej strany daňového priznania, 

v ktorej vyplňoval údaje o prijímateľovi 

a výške sumy.

3. Kópiu strany z daňového priznania je potrebné doručiť

poštou, emailom alebo osobne do Nadácie ADELI

1. Zamestnanec si vypýta od 

zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane“

2. Zamestnanec vyplní tlačivo „Vyhlásenie“

3. Zamestnanec urobí kópie OBOCH dokladov

(Vyhlásenia  a Potvrdenia)

4. Zamestnanec originály zašle na daňový 

úrad do 30.4.2016

5. Kópie dokladov z daňového priznania je potrebné 

doručiť poštou, emailom alebo osobne 

do Nadácie ADELI

Meno pacienta sa na žiadne tlačivo, ktoré ide na daňový úrad nevyplňuje. Meno pacienta uvádzajte len na kópie, ktoré budú 

doručené do Nadácie ADELI, aby sme mohli peniaze správne prideliť.

Kópie potrebných dokladov doručte čo najskôr do Nadácie ADELI:

- poštou na adresu: Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany, alebo

- emailom na adresu: linckeova@adeli-center.com, alebo

- osobne do ADELI Centra zástupcom Nadácie ADELI

Posledný termín doručenia dokladov do Nadácie ADELI je 20.7.2016

Financie získané z 2% cez Nadáciu ADELI sa dajú použiť výlučne na:

-  rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre

-  ubytovanie a stravu počas liečebného pobytu v ADELI Medical Centre

-  na hyperbarickú komoru v centre Oxymed, ak to zdravotný stav umožňuje

-  na všetky ostatné doplnkové terapie v ADELI Medical Centre

Financie podľa zákona o dani z príjmu musíte vyčerpať do 31.12.2017.

Nadácia ADELI si nenecháva žiadne percento zo získaných financií a 100% všetkých správne vydokladovaných finančných 

prostriedkov poskytuje na preplatenie rehabilitácie.

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní: Linckeová Silvia - 0904 023 244

AK SA ROZHODNETE ZÍSKAVAŤ 2% PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE ADELI JE NUTNÉ ZAREGISTROVAŤ SA NA 

WWW.NADACIAADELI.SK 

Registrácia slúži na komunikáciu a poskytovanie si bližších informácií počas získavania 2%.


	Page 1

