
Prevencia 2019 

Poukážte % zo svojich daní nadácii 
SANUS, nadácia preventívnej medicíny 

 
Otvorte si dvere starostlivosti o svoje zdravie 

Požiadajte ošetrujúceho lekára o poukážku a informácie na 
poukázanie %  dane zo svojich daní nadácii SANUS, ktorá 
materiálne a finančne podporuje v rámci preventívnych 

programov aj vášho lekára 
 

Postup o poukázaní % zaplatenej dane 

ZAMESTNANCI 

• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na 
daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 

• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko 

a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 

identifikačné údaje o prijímateľovi –SANUS nadácia preventívnej medicíny 
1. IČO: 31818587 

2. Právna forma: nadácia 
3. Obchodné meno (názov): SANUS nadácia preventívnej medicíny 
4. Ulica: Závadská 

5. Číslo: 20 
6. PSČ: 831 06 

7. Obec: Bratislava 
 
Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z 

príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu 
miestne príslušnému správcovi dane Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane 

do 30. apríla 2019 

 

 

Oznámte Vášmu lekárovi do 31.8.2019 poukázanú sumu zaplatenej dane podľa 
vyhlásenia a daňový úrad, na ktorý ste to doručili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postup o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

FYZICKÉ OSOBY podnikatelia a PRÁVNICKÉ OSOBY 
 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je súčasťou Daňového priznania 
k dani z príjmov: 

Fyzickej osoby: 

• FO typ: A – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníkov, 
ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti – Vyhlásenie odd. VIII 

• FO typ: B – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie 
odd.XII. 
 

Právnickej osoby: 
 

• Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – časť IV. 
 

 

Vyplňte vo svojom daňovom priznaní príslušné časti daňového priznania 
nasledovne: 

údaje o prijímateľovi : 

• IČO: 31818587 

• Právna forma: nadácia 

• Obchodné meno (názov): SANUS nadácia preventívnej medicíny 

• Ulica: Závadská 

• Číslo: 20 

• PSČ: 831 06 

• Obec: Bratislava 

 

 
Vyhlásenie doručíte spolu s daňovým priznaním  príslušnému daňovému úradu,        
ktorý prevedie príslušné % z vašej zaplatenej dane v prospech nadácie preventívnej 

medicíny SANUS. 

 

 
Oznámte Vášmu lekárovi do 31.8.2019 poukázanú sumu zaplatenej dane podľa 

vyhlásenia a daňový úrad, na ktorý ste to doručili. 
 

 
Ď A K U J E M E 


