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ROZHODNUTIE o 2 %, (3 %) z dane fyzických a 1 %, (2 %) z dane právnických osôb 

 

Podľa § 50  zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov majú možnosť mimovládne 

organizácie, ktoré sa zaregistrovali v Centrálnom registri prijímateľov, získať aj v tomto roku 

2 % resp. 3 % z dane fyzických osôb, ak tieto odpracovali viac ako 40 hodín 

dobrovoľníckej práce a 1 % resp. 2 % z dane právnických osôb, ak tieto darovali na 

verejnoprospešný účel minimálne 0,5 % z dane za rok 2018. 

 

Podmienky pre zápis do spomínaného registra splnila aj nezisková organizácia Vidiek. Týmto 

sa jej otvára priestor na zabezpečenie doplnkového zdroja financovania aktivít súvisiacich 

s verejnoprospešnými aktivitami zameranými aj na upevňovanie zdravia našich detí. 

Po dohode s vedením mesta a riaditeľkou Materskej školy v Giraltovciach plánujeme získané 

finančné zdroje využiť ako doplnkový zdroj financovania na zriadenie soľnej jaskyne priamo 

v materskej škole. 

 

Kto môže rozhodnúť o poukázaní 2 %? 

Daňovník, ktorý zaplatí daň z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Minimálna výška 

dane z príjmov v prospech prijímateľa predstavuje sumu 3,00 €, ak je daňovníkom fyzická 

osoba a 8,00 €, ak je daňovníkom právnická osoba. 

Jednoducho povedané, 2% z dane z príjmov môžu poukázať všetci zamestnaní rodičia detí, 

pracujúci starí rodičia vnukov navštevujúcich Materskú školu v Giraltovciach, ako i ostatní 

obyvatelia mesta a okolia.  

 

Aké sú údaje Vidiek, n. o.? 

Obchodné meno: Vidiek, n. o. 

Sídlo: Bardejovská 254, 087 01 Giraltovce 

Identifikačné údaje organizácie: 378 86240 

Právna forma: Nezisková organizácia 

 

Časové lehoty poukázania 2 % (3 %) resp. 1 % (2 %) dane  z príjmov: 

 

 do 15. februára 2019 odovzdať zamestnávateľovi žiadosť na vykonanie ročného 

zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vyhotovenia potvrdenia o zaplatení dane, 

 do 31. marca 2019 podať daňové priznanie, ak patríte do kategórie fyzických alebo 

právnických osôb podnikajúcich podľa ustanovení živnostenského zákona a       

zamestnanci, ktorí sami podávajú daňové priznanie, 

 v potvrdení o zaplatení dane sa uvedie 31. marec 2019, 

 do 30. apríla 2019 podať vyhlásenie zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú 

povinnosť vykoná zamestnávateľ. Súčasťou vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane,  

v prípade 3% dane aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hod. dobrovoľníckej 

práce.  

 

 

 

 

                                                                                 Ing. ĽUBOMÍR FILO 

                                                                          riaditeľ n. o. Vidiek 
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Soľná jaskyňa v Materskej škole v Giraltovciach  (,,U Ňufka“)  

 

Soľná jaskyňa je miestnosť so špeciálnou mikroklímou a veľkým obsahom morskej soli, 

vďaka čomu pôsobí blahodarne na ľudský organizmus. Jej pozitívny účinok sa dosahuje 

spojením psychorelaxácie a oddychu s haloterapiou. Haloterapia (z gréckeho slova halo = soľ) 

využíva liečivé účinky vdychovania aerosolových mikročastíc prírodnej soli ako minerálu 

(NaCl). Soľ pôsobí antibakteriálne na ľudský organizmus.   

 

Mikroklíma vznikajúca v soľných jaskyniach je obdobou klímy prímorskej oblasti. Do 

ovzdušia sa v soľnej jaskyni uvoľňujú prvky jódu, draslíka, horčíka, vápnika, sodíka a brómu, 

ktoré priaznivo pôsobia na ľudský organizmus a napomáhajú liečbe mnohých ochorení.  

45-minútový pobyt v soľnej jaskyni zodpovedá čo do zdravotných účinkov dvoj- až 

trojdňovému pobytu pri mori. Podľa poľskej lekárky Marie Jedrusiakovej sú ozdravné účinky 

soľnej jaskyne dôležité práve pre deti, ktoré si ešte len budujú imunitný systém. Soľná 

jaskyňa je aj skvelým miestom pre zábavu a hru detí. Pri počúvaní detských pesničiek alebo 

rozprávok sa radi zabavia so soľou na podlahe. 

 

Pozitívne účinky pobytu v soľnej jaskyni:  

 

Čisté ionizované ovzdušie, ktoré je v soľnej jaskyni, pomáha vylepšovať zdravotnú kondíciu 

a napomáha pri liečení:  

 horných a dolných dýchacích ciest (nos, hrdlo, hrtan, dutiny, astma, priedušky, 

dlhodobý zápal priedušiek a pľúc, zväčšenia priedušiek....),  

 zníženej funkcie štítnej žľazy - hypothyreóza,  

 srdcovo - cievnych ochorení, 

 dermatologických ochorení (zápaly kože, alergie, psoriáza)  

 chorôb zažívacieho traktu,  

 dysfunkcie vegetatívneho nervového systému, 

 neurózy, stresu a stavov únavy,  

 reumatických ochorení 

 zlepšuje prekrvenie pokožky, okysličuje ju a dodáva jej výživné látky. 

 

 

 

        


