Ako pomôcť?

Úvod:
Vážení klienti,
Je len málo ľudí, ktorí dokážu prekročiť rámce
bežného života, často poznačeného
neustálym náhlením, hodnotami konzumu. Len
málokedy sa dokážeme zastaviť a objaviť
skutočné hodnoty života.
Takéto situácie prichádzajú často v krízových
životných udalostiach, ktorými je aj strata
zdravia. Práve v takýchto situáciách sa Vaša
nemocnica, všetok jej personál snaží
o navrátenie zdravia do Vášho života.
Je pre nás veľkým zadosťučinením, ak sa
k nám dostaví spätná väzba o Vašej
spokojnosti s nami poskytovanou zdravotnou
starostlivosťou.

iekedy stačí naozaj málo na záchranu
ľudského života.
Ak ste sa rozhodli pomôcť, ponúkame Vám
viacero možností ako môžete túto pomoc
realizovať (viac na druhej strane).

Ako pomôcť nemocnici?
Prostriedky získané prostredníctvom Vašej
pomoci budú využité na skvalitnenie nami
poskytovaných služieb, najmä investíciami do
nových prístrojov a vybavení oddelení
(modernizácia izieb, a pod.).

Práve Vaša spokojnosť a Vaše zdravie je
dôvodom našej existencie.

Pomôžte aj VY.

Sme veľmi radi, že sme Vám mohli pomôcť pri
návrate jednej z najdôležitejších hodnôt
v živote človeka, jeho zdravia, či už Vášho
alebo Vašich príbuzných a známych.

Ďakujeme. Vaša nemocnica.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru
a prajeme Vám silu pri objavovaní skutočne
dôležitých vecí vo Vašom živote.

Príručka pre pacientov

Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Pomáhame pri návrate
Vášho zdravia
www.lubovnianskanemocnica.sk
Obrancov mieru č. 3
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +00421 52 43 17 111
fax.:+00421 52 43 21 367

PG - 03

Otočte prosím

2% z Vašich daní

Dary

Tieto zdroje je možné poukázať každý rok do
konca apríla pre zamestnancov a do konca
marca pre právnické osoby (firmy).
Aký je samotný postup?
Ak ste zamestnanec:
• Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie
Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorom potvrdí výšku
zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na
dani.
• Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná
suma nesmie byť nižšia ako je uvedená vo vyhlásení
o poukázaní 2%.
• Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy
zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.
• Doručte osobne alebo zašlite vyplnené Vyhlásenie
spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste
trvalého bydliska do 30 apríla príslušného roku.

•

•

Tieto zdroje je možné poukázať bez časového
obmedzenia. V tomto prípade je možné Váš dar
priamo poukázať konkrétnemu oddeleniu, alebo
na konkrétny účel. Záleží iba na Vašom
rozhodnutí.

Jednou z ďalších významných foriem ako môžete
pomôcť Ľubovnianskej nemocnici, n.o. je šírenie jej
dobrého mena.

Aký je samotný postup?

V tomto prípade platí zásada:

Oslovte personál oddelenia a oznámte im, že máte
záujem o poskytnutie daru.
Poverený pracovník oddelenia Vám prinesie
predtlač darovacej zmluvy (v 4 vyhotoveniach).
Túto zmluvu môžete vyplniť buď priamo na
oddelení, alebo v pokoji Vášho domova, prípadne
ju môžete poskytnúť aj ďalším osobám, ktoré
prejavili záujem pomôcť nemocnici.

•

V prípade záujmu, uveďte v zmluve priamo
oddelenie, alebo uveďte účel, na ktorý sa má Váš
dar použiť.

•

Po vyplnení a podpise zmluvy personál zabezpečí
podpis štatutára ĽN, n.o. a následne Vám budú
doručené 2 originály darovacej zmluvy.

•

V prípade záujmu je možné zverejniť Vaše meno
a dar na web stránke ĽN, n.o.

Ak ste fyzická osoba (SZČO), či právnická osoba
a podávate daňové priznanie samostatne:
• Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti
a či výška 2% z vašej dane nie je nižšia ako
minimálne stanovená sume pre poukázanie 2%.
• Vyplňte príslušné údaje o Ľubovnianskej nemocnici,
n.o. a sumu zodpovedajúcu 2 % dane do príslušných
oddielov v daňovom priznaní.
• Do 31. marca zaplaťte daň a podajte daňové
priznanie príslušnému daňovému úradu.

Dajte o nás vedieť

Aký je samotný postup?

,,Ak ste boli u nás spokojní, povedzte to
ostatným. Ak nie, povedzte to prosím nám.“

Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, a aj vďaka
nemu vieme neustále napredovať a zlepšovať
poskytované služby pre našich klientov.

Nezabudnite:

Sme tu pre Vás.
Vaša nemocnica.

