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           2%  2019 – 2020 - postup pre právnické osoby                                                  
                         

                  Bratislava 12. novembra 2019 
 
Vážení obchodní partneri – milí naši priatelia, 
 

obraciame sa na Vás zdvorilo s informáciou, ktorou chceme v krátkosti predstaviť naše 
rehoľné spoločenstvo, pokiaľ ho ešte nepoznáte. Ak ste nás už podporovali v uplynulých rokoch,  
prijmite poďakovanie za Váš príspevok, ktorým sme uhradili kúpu polohovacej postele pre oddelenie 
anesteziológie a intenzívnej medicíny ako i sadu laparoskopických inštrumentov s príslušenstvom 
a hydraulickým vozíkom.  

 
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia,  pôsobí na Slovensku 350 rokov, počas 

ktorých sa intenzívne stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí vo svojej nemocnici.  
 

Chceli by sme Vás touto cestou láskavo požiadať o podporu našej činnosti, formou poukázania 
2% podielu  zaplatenej dane z príjmu za  zdaňovacie obdobie roka 2019. Sme zapísaní v aktuálnom 
zozname prijímateľov. 

 
Dovoľujeme si pripomenúť, že podmienkou v zmysle § 50 ods. 1 písm. b/ zákona o dani 

z príjmov na  poukázanie plných 2 % dane je, že daná právnická osoba počas roka 2019 alebo 
najneskôr v lehote na podanie  daňového priznania darovala niektorej organizácii nezriadenej 
na podnikanie finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane 
na účely ochrany a podpory zdravia, sociálnu pomoc, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu 
vzdelávania, ochranu ľudských práv, ochranu životného prostredia alebo na vedu a výskum.  

Ak právnická osoba takýto dar neposkytla, môže poukázať prijímateľom len 1,0 % svojej 
zaplatenej dane za rok 2019.  Podiel 1-2 % zaplatenej dane určený prijímateľom musí byť najmenej  
8 eur pre jedného prijímateľa.     

Získané prostriedky  použijeme na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v Univerzitnej 
nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. Bratislava do prístrojového vybavenia novej 
nadstavby nemocnice a  pre ľudí,  ktorí sa ocitli v stave  sociálnej odkázanosti  v zariadení Domova sv. 
Jána z Boha, n.o.  ktoré  rehoľa vlastní.  Rovnako aj v minulých rokoch sme tak urobili.  
  
Naše údaje, ktoré je potrebné vyplniť v tlačive „Daňového priznania“  sú: 
 
IČO/SID:                          17318424       
Právna forma:            Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti 
Obchodné meno:        Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia 
Sídlo, ulica:                   Námestie SNP 8-11  
PSČ, obec:                      811 06 Bratislava 
      
Za Vašu podporu Vám patrí naša úprimná vďaka a naša úcta.  
 
 
 

 
              JUDr. Michal Tinák, O.H.                                                         brat  Richard Marián Jombík, O.H.                                 
 generálny  riaditeľ majetkovej správy                                            prior konventu  Hospitálskej rehole MB 
Hospitálskej rehole a riaditeľ UNsP MB     
 


