Milý rodičia, priatelia, fanúšikovia vodného póla
Aj v roku 2010 sa dostávame opäť k svojmu právu venovať – podarovať 2% z Vašich
odvedených daní v prospech rôznych organizácii tretieho sektora, školám Vašich detí, rôznym
športovým organizáciám.
Každým rokom sa stretávame so stále väčšou iniciatívou rôznych organizácii s rôznym
zameraním. Ide o peniaze, s ktorými štát ako taký nepočíta a v prípade, že mu ostanú, určite ich
nepoužije nami želaným smerom
Každým rokom je nás, prispievateľov do daňového systému, stále viac, ktorí svoje 2 % chcú
cielene umiestniť. Ale taktiež je ešte stále dosť ľudí medzi nami, ktorí sa o to doteraz nestarali, neboli
oslovení, alebo na to jednoducho zabudli v návale iných povinností.
Rok 2010 je ešte výnimočný jedným faktorom – je tu významný dopad celosvetovej finančnej
krízy a z toho plynúcich iných sponzorských možností. Sami ste svedkami toho, ak v média oznamujú
odchod sponzorov z mnohých odvetví športu. Aj preto sa význam podarovania 2 % z Vašich
zaplatených daní znásobuje
Priatelia,
zastupujem Telovýchovnú jednotu Slávia PU Prešov, oddiel vodného póla, kde sa s mojimi
priateľmi – kolegami venujeme mládeži vo veku 6 – 18 rokov. Z oddielu s minimálnym počtom detí
v roku 1996 ( cca 20) sa nám podarilo za 11 rokov obnoviť činnosť klubu natoľko, že obsadzujeme
všetky základné mládežnícke kategórie ( prípravka, ml. žiaci, st. žiaci, ml. dorast ) už niekoľko rokov
dozadu. Naša práca bola ozdobená aj 2. a 3. miestom v národnej lige st. žiakov a výchovou dvoch
národných reprezentantov ( jeden z nich je momentálne legionárom v jednej z najlepších líg –
Chorvátsko) o ktorých ešte dúfajme, budeme počuť. To, že v súčasnosti máme cca 70 detí v štyroch
kategóriách, po dvoch trénerov pri každej kategórií, hovorí o tom, že sa nám darí tento šport
v konkurencii iných, mediálne zaujímavejších, rozvíjať. Môžeme sa taktiež pochváliť v roku 2007
organizáciou detského letného turnaja, kedy sa vodné pólo v Prešove hralo pod otvoreným nebom po
cca 25 rokoch. Darí sa nám motivovať z roka na rok viac detí v konkurencii iných školských aktivít,
televízie, PC.
To všetko je spojené s istou dávkou lásky a fanatizmu k tomuto športu. To ale nestačí. Dnešný
šport, mládež nevynímajúc, je založený na tom, koľko financií klub má. Aby deti mohli nielen trénovať,
ale aby boli vybavené na súťaže (plavky, čiapky, lopty, brány, časomiera, bazény, financie na
cestovanie, stravovanie, ubytovanie, rozhodcov) je potrebné disponovať istým minimálnym objemom
financií. Prevádzkové náklady z roka na rok rastú.
Na základe spomínaného, ak ste do dnešného dňa o možnosti niekomu svojimi 2% pomôcť
neuvažovali, ak ste tak ešte nikdy neurobili, ak Vás doteraz nik neoslovil, skúste o tejto možnosti
porozmýšľať a pomôcť nám pri našej činnosti s deťmi. Chceme im pomôcť nájsť tu správnu cestu
v živote plnom križovatiek a nástrah.
Za oddiel vodného póla Slávie PU Prešov ďakujem.
Bc. Peter Novosad
Predseda odd. vodného póla Slávia PU Prešov

Príloha sprievodného listu

Možnosti, ako nám podarovať 2%
Zamestnanec :
a) zamestnanec – po vyplnení prílohy č.2 Vašim zamestnávateľom, vyplníte prílohu č.1 a túto
zašlete na Váš patričný daňový úrad ( podľa miesta Vášho bydliska).
b) Druhá možnosť – pre Vás jednoduchšia - doneste obe vyplnené prílohy a my sa postaráme
o doručenie týchto tlačív na príslušné daňové úrady. Predídeme takto možnej strate dokumentov,
prípadne zmeškanie termínu.
Zamestnávateľ, fyzická osoba zo živnostenským listom, právnická osoba:
-

do Vášho daňového priznania prosím vpíšte naše nacionálie a dajte nám vedieť, prípadne
Vás poprosíme o fotokópiu príslušných riadkov, akú sumu ste nám poukázali.

Navrhované spôsoby uvádzame z dôvodu 10 oddielov, ktoré sú pod hlavičkou Slávie PU Prešov a čo
najlepšou identifikáciou medzi nimi.

Ďakujem za Vaše porozumenie a pochopenie.
Bc. Peter Novosad
Predseda odd. vodného póla Slávia PU Prešov

