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Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové aktivity,  
najmä detí a mládeže, smerujúce k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier  

s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. 

 

V roku 2017 nie je občianske združenie Vedecká hračka (OZ VH) medzi prijímateľmi percent daní 
z príjmov za rok 2016. Dohodli sme sa, že priatelia a podporovatelia nášho OZ VH prvotne 
presmerujú 2 % či 3 % daní v prospech občianskeho združenia SEA – Agentúra pre vzdelávanie 
a vedu (OZ SEA AVV). Naši partneri z OZ SEA AVV prevedú príslušnú časť peňazí na účet nášho OZ 
VH. Aby však vedeli určiť „náš podiel“ z asignovanej sumy, treba, aby sme im oznámili mená 
darcov, presné sumy a adresy daňových úradov, ktorým zaplatili dane z príjmu konkrétni 
podporovatelia o. z. Vedecká hračka. 

Prosíme priaznivcov nášho OZ VH, aby 2 % či 3 % dane z príjmu za rok 2016 asignovali v prospech 
OZ SEA AVV, Bratislava, podľa pokynov na http://www.avv.sk/darujte-nam-2-percenta-z-dane/  
a nadväzne občianskemu združeniu Vedecká hračka, Kalinčiakova 5, 974  05 Banská Bystrica, 
doručili akoukoľvek formou kópiu buď príslušnej časti Daňového priznania z príjmov fyzickej osoby, 
alebo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % či 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
(z ktorých bude zrejmé, kedy a ktorý daňový úrad doklad prevzal) spolu s kópiou Potvrdenia 
o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti za rok 2016.  

Ospravedlňujeme sa našim priaznivcom a podporovateľom, že v tomto roku musia pre nás vykonať 
nezvyčajný administratívny krok a prácu navyše. Žiaľ, inak by sa k nám Váš dar nedostal.  

V roku 2017 použijeme takto získané finančné prostriedky na: 

- prevádzku stálej výstavy VEDHRAČKA a reinštalácie ďalších interaktívnych výstav v SR, 

- prezentáciu stredoškolského projektu na Expo Sciences International vo Fortaleze (Brazília), 

- prípravu a organizáciu 8. Dňa hrania na rôznych miestach SR 30. septembra 2017. 

S vďakou za pochopenie vopred ďakujeme, že asignáciou 2 % či 3 % dane z príjmu za rok 2016 
podporíte aktivity občianskeho združenia Vedecká hračka, Banská Bystrica. 

 
Ing. Beata Puobišová 
predsedníčka OZ VH 

0903 549 243; vedhra@pobox.sk; 
www.vedeckahracka.sk 

 

Údaje o prijímateľovi 2 % či 3 % dane z príjmu 2016 pre občianske združenie Vedecká hračka:  

Obchodné meno: SEA – AGENTÚRA PRE VZDELANIE A VEDU 

IČO: 30804451 

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

Sídlo: FMFI UK F2 MLYNSKÁ DOLINA        Číslo: F2       PSČ: 842 48  Obec: BRATISLAVA 
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