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Vec: Poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2016

Vážení priaznivci športu,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás touto cestou s prosbou o podporu športovej 
činnosti  nášho  klubu  prostredníctvom  poukázania  sumy  2%  zo  zaplatenej  dane 
z príjmov za rok 2016.

Náš klub zabezpečuje pravidelnú športovú činnosť svojich členov v rôznych 
vekových kategóriách vo vodnom slalome, zjazde a šprinte na divokých vodách, ako 
aj vo freestyle, extrémnom zjazde divokých vôd a vo vodnej turistike.

V roku 2016 pretekárske družstvo našich žiakov a žiačok prvý raz v histórii 
vyhralo  Slovenský  pohár  žiakov  vo  všetkých  troch  súťažných  disciplínach,  teda 
vo vodnom slalome, aj v zjazde a šprinte na divokých vodách. V súťaži Slovenského 
pohára dospelých sa náš klub v zjazde a šprinte umiestnil celkove tiež na 1. mieste, 
vo  vodnom  slalome  na  4.  mieste  a  v  celkovom  hodnotení  klubov  sme  skončili 
na 2. mieste. Za tieto úspechy do značnej miery vďačíme aj pomoci, ktorá sa nám 
vlani  dostala  práve  z  finančných  príspevkov  v  podobe  2%  zo  zaplatenej  dane 
z príjmov.

Celoročná prevádzka lodenice, energia na vykurovanie a kompletná výmena 
svietidiel  v  objekte  lodenice,  údržba  a  prevádzka  dvoch  mikrobusov,  prívesov 
na prepravu lodí na športové podujatia, ďalej nákup materiálu na vybavenie a údržbu 
objektu lodenice,  ako aj nákup športových potrieb nás tak isto stojí veľa finanií.

Z  týchto  dôvodov  sme  aj  pre  tento  rok  prostredníctvom notárskeho  úradu 
požiadali  o  zápis  do  registra  oprávnených  právnických  osôb  na  prijímanie  2% 
zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2016. V registri sa nachádzame pod názvom: 
Klub dunajských vodákov –  matematikov,  fyzikov  a  informatikov  Bratislava 
so sídlom Repašského 6, 894102 Bratislava 42. (IČO: 30856710)

Budeme Vám vďační za laždú finančnú čiastku, ktorou touto formou prispejete 
nášmu  klubu.  Uvedomujeme  si,  že  je  ešte  dostatok  času,  ale  rozhodli  sme  sa 
v dostatočnom časovom predstihu poprosiť, aby ste si pri zvažovaní komu poukázať 
sumu 2% spomenuli aj na nás vodákov, že pre nás je to kľúčová vec v zabezpečovaní 
ďalšieho napredovania klubovej činnosti. Tlačivo na poukázanie 2% včas pošleme.

Úprimne Vám ďakujeme za pochopenie a účinnú pomoc.
S pozdravom

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


