
Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu  zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a 
právnických osôb  

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

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Slovenské hemofilické 

združenie , so sídlom: Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 22665226, zverejňuje  podľa § 50 ods. 13 zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej da ne z príjmov 

fyzických osôb a právnických osôb  za rok 2004  ním prijatého  v roku 2005: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2007:  

http://www.zbierka.sk/sk/obchodny-vestnik/vydanie-23-2007   

Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov - Š000429 
 

 
 

  
Účel použitia  podielu 

zaplatenej dane 

Výška  použitého       
podielu zaplatenej dane 

na tento účel 
  (v Sk) 

Spôsob  použitia 
podielu 

zaplatenej dane 

 
Iné 

údaje  

1. 

 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
50 000,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
109 758,50 Sk 

Rehabilitačný tábor 
maloletých hemofilikov 

5-6/2005 

2. 

 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
100 000,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
303 202,95 Sk 

Rehabilitačný tábor 
hemofilikov v zahraničí 

7/2005 

3. 

 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
250 000,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
900 674,51 Sk 

Rehabilitačný tábor 
detských hemofilikov 

7/2005 

4. 

 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
200 000,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
497 761,50 Sk 

Rehabilitačný tábor 
dospelých hemofilikov 

7/2005 

5. 

 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
50 000,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
250 957,50 Sk 

Rehabilitačný tábor 
dospelých hemofilikov 

11/2005 

6. Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
88 392,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
385 439,80 Sk 

Náklady  
na činnosť organizácie 

v roku 2005 

7. Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania 

 
150 000,00 Sk 

Úhrada z nákladov 
v celkovej výške 
814 409,33 Sk 

Poradenstvo  
v sociálnej oblasti 

v roku 2005 
 SPOLU 888 392,00 Sk   


