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Bratislava 22. 12. 2014   

Vážení priaznivci športu    
    

Vec: Poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2014

Milí športoví priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu športovej činnosti nášho klubu prostredníctvom
poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2014. 

Na  odôvodnenie  našej  prosby  si  dovoľujeme  uviesť,  že  náš  klub  dlhodobo  a  cielene
zabezpečuje športovú prípravu pre členov klubu všetkých vekových kategórií vo vodnom slalome,
šprinte,  zjazde,  ďalej  v  extrémnom  zjazde  na  divokých  vodách  a  tiež  vo  vodnej  turistike.  V
súčasných zložitých ekonomických podmienkach, my ako športový klub nedostávame prakticky
žiadne dotácie na nákup športových plavidiel, pádiel a príslušenstva. Aj kompletnú údržbu, opravy a
prevádzku  objektu  lodenice  si  zabezpečujeme  svojpomocne  a  z  vlastných  finančných  zdrojov.
Mimoriadne vysoké náklady máme najmä za spotrebu plynu pri vykurovaní lodenice v zimnom
období. Dobré športové výsledky sa bez kvalitného materiálneho vybavenia a zabezpečenia dopravy
osôb a lodí na podujatia nedajú dosahovať.

Minulý rok sme si v našej športovej činnosti pomohli najmä vďaka finančnému príspevku v
podobe 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Mohli sme nákupiť potrebný športový materiál, zaplatiť
za spotrebu energie (plyn, elektrina, voda, OLO), rekonštruovať lodenicu, opraviť mikrobus a pod.

Z uvedených dôvodov sme sa aj tento rok prostredníctvom notárskeho úradu uchádzali o
zápis  do  registra  oprávnených  právnických  osôb  na  prijímanie  2%  podielu  zaplatenej  dane  z
príjmov  za  rok  2014.  V  registri  sa  nachádzame  pod  názvom:  Klub  dunajských  vodákov  –
matematikov, fyzikov a informatikov Bratislava, so sídlom Repašského 6, 841 02 Bratislava.

Sme  presvedčení,  že  ide  o  veľmi  prospešnú  vec  pre  zabezpečenie  zdravého  vývinu  a
športového rastu našich vodákov a preto Vás úctivo prosíme, aby ste sa správne rozhodli,  keď
budete zvažovať komu poukážete sumu 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2014.

Budeme Vám vďační za každú čiastku, ktorou prispejete nášmu klubu. V prípade Vášho
kladného stanoviska si Vám súčasne dovoľujeme priložiť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do
výšky 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2014“. 

Úprimná vďaka za pochopenie a účinnú  pomoc.

S pozdravom

Doc. Vojtech Potočný, PhD.      
predseda KDV Slávia UK Bratislava
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