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Na na&scaron;ich podujatiach nejde len o ceny. Podµa slov viacerých úèastníkov tu nachádzajú príjemných µudí, ktorí sú
naladení na spoloènú vlnovú då¾ku. Je milé poèúva» rozhovor 60 roèného so 16 roèným o tom, ako sa malo
lú&scaron;ti» to èi ono, prièom vekový rozdiel nevnímal ani jeden z nich. A nezabudnuteµný je i pohµad na veselé oèi 11
roèného dievèatka, ktorému sa podarilo vylú&scaron;ti» krí¾ovku a ako odmenu si odniesla "iba" lízatko.
POMÔ®TE KRÍ®OVKÁM, HÁDANKÁM A HLAVOLAMOM a venujte svoj príspevok pre SZHaK bez za»a¾enia va&scaron;ej
peòa¾enky.
Vïaka Vám sme v roku 2006 (príspevky z roku 2005) rozdelili 54.243 Sk. V roku 2007 sme na podujatia pou¾ili u¾ 64.241
Sk.
Vlani sme vïaka správnym µuïom rozdeµovali v roku 64.941 Sk. V tomto roku sa podarilo vyzbiera» trochu menej 55.962
Sk, ale ako sa hovorí pán ....
Podáte nám pomocnú ruku opä»? Pozrite si plán na&scaron;ich aktivít, opä» sme ho roz&scaron;írili, pridali nové
podujatia a nové miesta - mo¾no vás presvedèí.
tlaèivo vyhlásenie k 2%
potvrdenie príjmu od zamestnávateµa
Obraciame sa na v&scaron;etkých priateµov krí¾oviek, hádaniek a logických úloh. Slovenský zväz hádankárov a krí¾ovkárov
sa ako neziskové obèianske zdru¾enie sa zaregistroval ako príjemca 1% a neskôr 2% zaplatenej dane u¾ od roku 2001. V
prvých rokoch sme mohli vypomôc» vïaka va&scaron;im príspevkom èiastkami do 5.000 Sk. V roku 2004 sme vïaka niektorým
z vás získali pre spoloènú my&scaron;lienku u¾ èiastku 19.288,- Sk, v roku 2005 54.243,- Sk. Rok 2006 priniesol
zlep&scaron;enie v celkovej sume 64.241 Sk. Z tohoto balíka podporujeme podujatia a aktivity, ktoré realizujeme po
takmer celom Slovensku. Aj vïaka týmto prostriedkom sme po dlhých rokoch obnovili krí¾ovkársky a hádankársky turnaj v
Ko&scaron;iciach a Trnave. Pridali sme veµmi atraktívne podujatie pre deti Hµadáme talenty a na Majstrovstvách sveta v
logických úlohách sa podarilo vïaka príspevkom &scaron;tartova» v roku 2005 a¾ dvom dru¾stvám. V roku 2007 sme sa
podujali usporiada» 1.Majstrovstvá Slovenska v sudoku kde sme mohli vïaka vám vyèleni» èiastku 8.000 Sk. Táto
va&scaron;a podpora nás motivuje ís» ïalej. Aj preto roz&scaron;irujeme poèet na&scaron;ich podujatí a hµadáme
vhodné priestory v ïal&scaron;ích miestach, kde je o na&scaron;e sú»a¾e záujem. V&scaron;etko v&scaron;ak stojí nejaký
ten peniaz, len prenájom miestnosti kde sa sú»a¾í vyjde niekde na 3.000,- Sk. Ak teda máte priateµský vz»ah k takémuto
du&scaron;evnému relaxu - mô¾ete mu pomôc». Vyu¾ite mo¾nos» poukázania 2% dane práve Slovenskému zväzu
hádankárov a krí¾ovkárov. Mo¾no vám pri rozhodovaní pomô¾e prehµad toho, èo by sme pre vás v&scaron;etkých chceli v
nasledujúcich mesiacoch a rokoch zorganizova», prípadne fakt, ¾e medzi náv&scaron;tevníkmi naozaj nájdete
&scaron;irokú pospolitos» od detí a¾ po dôchodcov. Poskytnú» 2% z dane mô¾u tí, ktorí majú nejaký príjem. Zamestnanci,
ktorým vykonáva roèné zúètovanie dane zamestnávateµ, po¾iadajú mzdovú uètáreò o vyplnenie tlaèív, ktoré následne
za&scaron;lú na daòový úrad podµa miesta bydliska. Termín na Va&scaron;e rozhodnutie je zvyèajne do konca apríla
be¾ného roka. Tí, ktorí si podávajú daòové priznanie sami, majú mo¾nos» urèi» príjemcu 2% priamo v daòovom priznaní.
V&Scaron;ETKÝM DARCOM ÚPRIMNE ÏAKUJEME.
ÚDAJE O PRIJÍMATE¥OVI
Obchodné meno: SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDANKÁROV A KRÍ®OVKÁROV
Právna forma: OBÈIANSKE ZDRU®ENIE
IÈO: 36148423
Sídlo: MARTIN, DULOVA 34/74
PSÈ: 036 08
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