
 
Občianske združenie RODON Klenovec (rozvoj obecného diania ochotných nadšencov)  

 
aj vďaka Vám môže napĺňať svoje ciele, ktoré si zadefinovalo pred 10 rokmi.   

Už 10 rokov sa snažíme aj malými aktivitami rozvíjať život nielen vo svojej obci Klenovec,  
ale aj v našom regióne. 

 
 

Našimi hlavnými cieľmi sú:     
 starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii  v obci 
 vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže športovými a kultúrnymi 

podujatiami a chrániť ich tak  pred negatívnymi vplyvmi  
 komunitný rozvoj  
 spolunažívanie majoritnej i minoritnej časti obyvateľstva  

 

  Cieľová skupina: 
 deti, mládež, dospelí  
 mladí nezamestnaní - vytvárame podmienky pre vykonávanie absolventskej praxe čím  získavajú zručnosti 

a pracovné návyky 
 

    Ponuka služieb pre verejnosť: 
 súčasťou OZ RODON Klenovec je I - dom, jeho činnosť bola zahájená v júli 2003 s hlavnou 

   náplňou poskytovať   informačné služby pre občanov a návštevníkov obce 
 podieľame sa na organizovaní a propagácii kultúrno-spoločenských a športových aktivít.  

               pre deti, mládež   a dospelých 
 

               Našimi členmi sú aktívni občania, členovia Folklórneho súboru Vepor, detský klub mladých folkloristov DFS Zornička  
               a Mladosť . Práve v tejto oblasti organizujeme množstvo podujatí pre deti ale i dospelých  a to: 

 remeselné dielne v Klenovci a ich prezentácia pre rovesnícke skupiny v regióne a na kultúrno-spoločenských 
podujatiach 

 letný tábor remesiel, hudby, spevu a tanca REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, ktoré chceme v tomto roku zorganizovať už 
VIII. krát 

 spoluorganizovanie podujatia Pokoj ľuďom dobrej vôle a Deti deťom počas vianočného obdobia 
                        

                                                      
                 Tešíme sa z vystúpenia                    Na koníkoch v Bottove                                 Hudobná letná dielňa v Skorušine     
  

                                              
Učíme vyrábať šperky                                    Hry v letnom tábore                                            Ukážka remesiel v Drienčanoch 

 



 
 V súčasnosti sa naša členská základňa rozrástla o  Bedmintonový klub OZ RODON Klenovec.  
Ich zmyslom je vytvárať podmienky pre hráčov, ktorí sa chcú venovať bedmintonu a stále sa zlepšovať napriek 
tomu, že väčšina z nich pracuje alebo študuje vo vzdialených mestách Slovenska. Práve tento klub im umožňuje 
stretávať sa počas voľného času.    
 Verím, že naše nadšenie a Vaša podpora nám pomôžu pokračovať v tom čo robíme. Budeme sa snažiť robiť 
dobré meno našej obci, v ktorej má bedminton dlhoročnú tradíciu. 
 

                                                          
     Plán aktivít na rok 2010 
 
  - III. ročník Veľkonočného turnaja v stolnom tenise pre žiakov ŠZŠ a ZŠ v Klenovci 
  - II Veľkonočný turnaj v stolnom tenise  dospelých  
 - tvorivá dielňa zdobenie veľkonočných kraslíc 
 -  22.4.2010 – Deň Zeme –  zapojenie sa do  podujatia celého regiónu MAS  MALOHONT 
  - máj – týždeň rodiny – podujatie pre rodičov a deti  
  - jún - Prezentácia a pomoc pri realizácii XXXII. ročníka GMFS Klenovská rontouka 2010      
  - júl - VIII. letný tábor pre deti „Remeslo má zlaté dno“ 
  - august – Výstup na Vepor  
  - september – propagácia a pomoc pri realizácii cezhraničného festivalu v Klenovci 
  - spolupráca pri príprave a realizácii Mikuláša s obcou Klenovec 
  - vianočný program Pokoj ľuďom dobrej vôle – výstavy a tvorivé dielne 
  - program ŠZŠ, ZŠ a MŠ – Deti deťom 
 - vianočný bedmintonový turnaj v Klenovci 
  - pomoc pri činnosti folklórnych kolektívov v Klenovci a bedmintonového klubu Rodon 
                                                                                                              

Ak  Vás naše aktivity zaujali  môžete byť aj Vy  
ich  realizátorom pomocou 2% Vašich daní!  

 
 

Názov organizácie: Občianske združenie RODON KLENOVEC 
Adresa: SNP 61, 980 55  Klenovec 

IČO:37820842 
 

   
 
 
Sme zaregistrovaní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 13.9.1999 a prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, 
zaregistrovaní  v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňa 14.12.2009 pod spisovou značkou NCR po 
7845/2009.  
Občianske združenie spĺňa podmienky na prijatie podielu zaplatenej dane  (§48 zákona č. 366/99 Z.z., §50 ods.5 Zákona 595/2003 
Z. z. v znení noviel) v plnom rozsahu. 
 
V roku 2009 sa nám vďaka ochotným darcom podarilo vyzbierať 806,60 €, ktoré boli použité v roku 2009 na voľnočasové aktivity 
detí a mládeže v oblasti ľudovej kultúry, športu. 
 
 
 



 
 
Ako nám môžete pomôcť? 
 
Ste zamestnanec? 
1. Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna       
    suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32€.  
4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. 
5. Do Vyhlásenia vpíšte naše údaje (nájdete hore) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2010 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% na náš účet. 
 
Ste živnostník (SZČO)? 
1. Predpokladáme, že ste si vybrali nás a chcete nám poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech  
    prijímateľa je 3,32 €. 
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. 
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.  
    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na vrchu tejto stránky. 
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2010)  
    na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu,  
    ktorú ste poukázali  v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Ste Firma (Spoločnosť, Podnik)? 
1. Predpokladáme, že ste si vybrali nás a chcete nám poukázať 2% za rok 2009.  Právnické osoby môžu poukázať    2% z dane aj 
viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. 
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech 
prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne  8,30 € na jedného 
prijímateľa. 
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, 
ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na vrchu tohto letáka. 
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne 
podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste 
poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 
7. Ak ste stále nie rozhodnutý, že nám darujte 2% z dane a chcete o našich aktivitách vedieť viac kontaktujte nás na 0904-875-369. 

 

Ďakujeme za podporu našich aj Vašich aktivít. 

 

 


