
Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

osôb a právnických osôb 

(podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 

 
 

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
1)

:  Organizácia 

muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike, (názov), so sídlom: Banšelova 4, Bratislava, 821 04 

(názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: 00624802 (ak je pridelené), zverejňuje podľa § 

50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu 

zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2008 ním prijatého 

v roku 2009. 

  

   

Účel použitia podielu 

zaplatenej dane 

Výška 

použitého       

podielu 

zaplatenej dane 

na tento účel 

  (v euro) 

   Spôsob  použitia 

podielu 

zaplatenej dane 

 

Iné 

údaje 

1.  
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
  

Prevádzka chráneného 

pracoviska na poskytovanie 

sociálneho poradenstva a 

sprostredkovanie osobnej 

asistencie v rámci Agentúry 

osobnej asistencie, Vrútocká: 

  

   9.121,48  prenájom priestorov   

    21.207,43 mzdové náklady    

    6.221,56  odvody zo mzdy   

    8.032,24 
vybavenie priestorov chráneného 

pracoviska  
  

  3.566,22 prevádzka motorového vozidla  

  3.462,31 kancelárske potreby  

  1.307,26 telefónne poplatky  

  905,45 poštovné poplatky  

  524,16 náklady na tlač a kopírovanie  

  332,32 nákup odborných kníh  

  1.121,93 

prevádzka a dizajn internetovej 

stránky a propagačných 

materiálov činnosti organizácie 

 

  52,36 reklama na dvepercenta.sk  

2. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
1.427,92 

Prevádzka priestorov na klubové 

aktivity počas roka, Banšelova 

 

 

3. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
284,92 

Prenájom telocvične na 

integračné aktivity počas roka 
 

4. 
Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
170,19 

Materiál na tvorivé dielničky 

VAU 
 

5. 
Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
11.628,04 

Nepokryté náklady na letné 

tábory 
 

6. 
Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
858,29 Šachové aktivity  

7. Poskytovanie sociálnej 150,39 Vianočná kapustnica pre členov a  



 

<POZNÁMKA 
1)

 § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

pomoci priateľov a priaznivcov 

organizácie 

8. 
Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
160,74 

Nepokryté náklady na 

celoslovenské stretnutie členov 
 

9. 
Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
2035,42 Stretnutie boccistov, Nimnica  

10. 
Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
21,97 Stretnutie asistentov z táborov  

11. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
2.512,15 

Vydávanie špecifického časopisu 

Ozvena 
 

12. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
904,20 

Cestovné náklady na účasť na 

medzinárodnej konferencii 

EAMDA, Belehrad, Srbsko 

 

13. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
420,83 

Cestovné náklady na účasť na 

mládeţníckom tábore EAMDA, 

Medulin, Chorvátsko 

 

14. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
900,- Školenie 3 sociálnych poradcov  

15. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
20,- 

Workshop „maľovanie na 

hodváb“, doplňujúce vzdelávanie 

pre potreby tvorivých aktivít 

VAU 

 

16. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
413,65 

Cestovné náklady na návštevu 

rodín – terénne sociálne 

poradenstvo 

 

17. 
Podpora a rozvoj telesnej 

kultúry 
2.650,63 

Podpora voľnočasových a 

integračných aktivít – športový 

klub OMD Boccian Bratislava 

 

18. 
Podpora a rozvoj telesnej 

kultúry 
405,67 

podpora  voľnočasových  a 

integračných   aktivít – športový 

klub OMD Manín Povaţská 

Bystrica,   

 

19. 
Podpora a rozvoj telesnej 

kultúry 
688,83 

podpora  voľnočasových  a 

integračných   aktivít – športový 

klub OMD Farfalletta Ţilina 

 

20. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
230,58 

podpora voľnočasových a 

integračných aktivít klubu 

Ondava Vranov nad Topľou 

 

21. 
 Poskytovanie sociálnej 

pomoci 
837,- 

Zabezpečenie bezbariérovej 

dopravy na mládeţnícky tábor 

pre rodinu Kertisovú 

 

22. 
Podpora a rozvoj telesnej 

kultúry 
1472,15 

Podpora reprezentantky v boccii 

Aleny Hradňanskej na MS v 

Portugalsku 

 

 Spolu: 84.048,29   


