
 Aj vďaka Vašim 2% z daní môžeme zachrániť starý ovocný sad v Bielych Karpatoch! 

Každý, kto odvádza dane, môže pri daňovom priznaní rozhodnúť o malej čiastke z nich a podporiť tak 

neziskové organizácie v  ich snahe robiť svet lepším.   

Pangaea je mimovládna organizácia pôsobiaca v ochrane prírody a environmentálnom vzdelávaní už ôsmy 

rok. V obci Nová Bošáca v Bielych Karpatoch sme založili ekocentrum, kde organizujeme kurzy, školenia, 

pracovné víkendovky, workshopy, exkurzie, pracujeme tiež na výskume krajiny a biodiverzity Bošáckej doliny. 

Okrem toho sa venujeme šíreniu myšlienok permakultúry a hospodárenia založeného na prírodných princípoch. 

V ekocentre postupne budujeme ukážkovú prírodnú záhradu, začali sme projekt na obnovu hospodárenia 

v opustenom ovocnom sade nachádzajúcom sa v našom susedstve. Dlhodobým cieľom občianskeho združenia 

Pangaea je prispieť k obnove krajiny Bielych Karpát a záchrane ohrozených druhov prinavrátením tradičných 

foriem hospodárenia (ovocinárstvo a spracovanie ovocia, pastva a kosenie bielokarpatských lúk). 

Prostriedky získané z vašich 2 % daní využijeme na naše aktivity v Novej Bošáci - záchranu starých ovocných 

stromov a sadov, ochranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov Bielych Karpát, ale aj na vzdelávanie  

o týchto témach, či už formou kurzov a workshopov alebo vydávaním náučných a odborných publikácií. 

Viac o našej činnosti nájdete na ozpangaea.wordpress.com, ako aj na       /Pangaea 

Ako postupovať, ak chcete 2 % zo svojich zaplatených daní venovať občianskemu združeniu Pangaea: 

Zamestnanci nepodávajúci daňové priznanie – požiadajte zamestnávateľa do 15.2.2013 o vykonanie ročného 

zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom zamestnávateľa požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo 

„Potvrdenie o zaplatení dane“. Vyplníte tlačivo „Vyhlásenie“, kde poukážete v prospech prijímateľa 2% z vašej 

dane. Tieto dve tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie) doručte do 30.4.2013 na daňový úrad v mieste svojho bydliska. 

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie poukazujú v roku 2013 2% z dane (min. 3,32 €), pričom 

dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane. Priamo v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 

2% z dane. 

Právnické osoby podávajúce daňové priznanie môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, 

min. výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. 

Ak právnická osoba do 31.3.2013 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný 

účel, môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. Ak PO nedarovala 

financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí  

v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane. 

Údaje občianskeho združenia Pangaea, ktoré vypĺňate do daňového priznania a do tlačiva Vyhlásenie  

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, sú nasledovné:  

Obchodné meno/názov: Pangaea  

Právna forma: občianske združenie  

IČO: 37970577   

Adresa: Nová Bošáca 3, 913 08 Nová Bošáca  


