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Abstract 
The aim of our paper is to describe the legislative development and changes within the functioning of tax 

assignation mechanism, which was firstly implemented into Slovak legislation in 1999. It presents one form 

of direct financial support for non-governmental and non-profit organizations. During the twenty years it 

underwent many changes and challenges, but it managed to persist and annually bring elements of citizen 

direct decision-making into the system of representative democracy. By using it, taxpayers can redistribute 

certain share of their income tax to certain entities. They do not pay the full amount of the tax to the 

government, but redistribute a share of it to selected beneficiary. Our paper has analytical and inductive 

character. The method of scientific abstraction was used during the processing of theoretical knowledge 

about our issue, and analytical method was utilized during the data collection from multiple sources, which 

was essential for detailed examination of specific parts of this issue. We have used multiple legislative Acts 

as our main research data, as well as the transcriptions of debates in the National council of the Slovak 

Republic. Tax assignation has found its place in Slovak tax system, gained large popularity among 

taxpayers and receiving beneficiaries, and legislation concerning its functioning was frequently discussed 

and amended. Implementation of tax assignation mechanism was successful, and it continues to support 

the development of non-profit sector, which is important in every post-communist country. 

 

Key words: personal income tax, tax assignation, tax redistribution, non-governmental organization, non-

profit organization 

 

 

Úvod 

Asignačný mechanizmus je nástroj, ktorým môžu fyzické a právnické osoby finančne podporiť 

vybrané mimovládne organizácie a subjekty z neziskového sektoru. Spočíva v možnosti 

poukázania určitej časti dane z príjmu zvolenej organizácii, ktorá sa v tej dobe musí nachádzať na 

zozname prijímateľov spravovanom Notárskou komorou Slovenskej republiky. Výhodou 

asignačného mechanizmu je skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba na podporu vybranej 

organizácie nepoužíva vlastné finančné prostriedky, ale použije podiel z dane, zo sumy ktorú štátu 

zaplatiť musí. Vo svojej podstate sa teda nejedná o dobročinnosť, ale o prerozdelenie dane, daňovú 

redistribúciu, na podnet platcu dane. (Grásgruber, M., Otavová, M., Solilová, V., 2014.) 

Podľa aktuálnej legislatívy môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2% a v 

prípade, že predloží potvrdenie o vykonaní minimálne 40 hodín dobrovoľnícej činnosti, môže 

poukázať až 3%. Túto sumu poukazuje len jednému prijímateľovi, len ak je výška minimálne 3€. 

Pre právnické osoby sú podmienky odlišné, poukázať 2% zo svojej zaplatenej dane môžu len v 
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prípade, že za zdaňované obdobie darovali iným subjektom finančné prostriedky vo výške aspoň 

0,5% z tejto zaplatenej dane. V prípade, že nedarovali financie v zodpovedajúcej výške, poukázať 

môžu len 1% zo zaplatenej dane. Sumu však môžu rozdeliť medzi viacerých prijímateľov, avšak 

len v prípade, že výška sumy pre každého prijímateľa bude minimálne 8€. (Zákon č. 595/2003 

Z.z.) 

Systém daňových asignácií vznikol pôvodne ako nový systém financovania cirkví a prvenstvo v 

jeho zavedení má Španielsko. V roku 1979 došlo k ratifikácií zmluvy medzi Španielskom a Svätou 

stolicou, (Agreement of 3 January 1979 Concerning Economic Affairs), podľa ktorej sa na základe 

princípu náboženskej slobody do troch fiškálnych rokov od prijatia malo prejsť od systému 

štátneho dotovania cirkvi k financovaniu prostredníctvom daní. „Tri kompletné fiškálne roky po 

podpísaní tejto dohody môže štát prideliť katolíckej cirkvi percentuálny podiel z výnosov z dane 

z príjmov, dane z dedičstva alebo iných daní osobnej povahy, podľa vhodnej technickej metódy. 

Za týmto účelom musí každý daňovník na príslušnom daňovom formulári výslovne deklarovať 

rozhodnutie o použití príslušných peňazí. Ak takéto vyhlásenie chýba, zodpovedajúca suma sa 

pridelí na iné účely.“ (Religlaw, 2019) Prechod k tomuto systému však trval dlhšie ako sa v zmluve 

predpokladalo, a prvý krát mohli daňovníci poukázať časť svojej dane až v roku 1988. Svoj podiel 

dane, stanovený na 0,5239%, mohli poukázať taktiež na dobročinné organizácie, alebo 

nepoukázať nikomu a v plnej výške daň odovzdať štátu. V prípade nedostatočnej výšky 

poukázaných financií sa štát zaviazal tento rozdiel vyrovnať dotáciami. (Hooper, 2006) V 

priebehu rokov sa tento mechanizmus v Španielsku postupne reformoval, výška podielu z dane sa 

ustálila na 0,7% a od roku 2016 ponúka daňovníkovi tri možnosti. Na príslušnom formulári k 

daňovému priznaniu má dve políčka, Katolícku cirkev a dobročinné organizácie. Označiť môže 

jednu, obidve, alebo žiadnu možnosť a daň odovzdať v plnej výške štátu. Ak označí obidve 

možnosti, 0,7% dane z príjmu sa medzi ne rozdelí. Daňovník v Španielsku nerozhoduje o 

konkrétnej organizácií, ak svoj podiel odovzdá na dobročinnosť štát ho prerodzelí medzi 

organizácie zabezpečujúce: Starostlivosť o ľudí, ktorí potrebujú kompletnú zdravotnú a sociálnu 

starostlivosť, Starostlivosť o ľudí s problémom začlenenia sa do vzdelávania alebo zamestnania, 

Podporu verejnej bezpečnosti a predchádzania trestnej činnosti, Ochranu životného prostredia, 

Spoluprácu a rozvoj. (Agencia Tributaria, 2019) 

 

 

Vývoj asignačného mechanizmu v legislatíve Slovenskej republiky  

Mechanizmus daňovej asignácie sa prvýkrát v slovenskej legislatíve zavádza v zákone z 24. 

novembra 1999. Zákon 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov ho obsahuje v §48 s názvom 

„Vyhlásenie o možnosti použiť zaplatenú daň na verejnoprospešný účel“. Fyzickým osobám 

umožňoval poukázať 1% zaplatenej dane z príjmov v prospech vybranej fyzickej alebo právnickej 

osoby, ktorej identifikačné údaje uvedie správcovi svojej dane. Novela z 5. Decembra 2000, zákon 

466/2000 Z.z., priniesla do fungovania asignácie prvú zmenu, ktorou bolo vypustenie slov 

„fyzickej osoby alebo“ z pôvodného znenia „Daňovník môže predložiť správcovi dane 

vyhlásenie, v ktorom uvedie, že 1 % ním zaplatenej dane sa použije na úhradu výdavkov na 

vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, na telovýchovu, šport, ochranu 

životného prostredia, kultúru a obnovu kultúrnych pamiatok, a to v prospech ním určenej fyzickej 

osoby alebo právnickej osoby.“ Podiel zaplatenej dane z príjmov bolo teda s platnosťou od 

28.12.2000 možné poukázať iba právnickým osobám.  

Ďalšia, výraznejšia zmena, bola prijatá novelou 561/2001 Z. z. zo 4. Decembra 2001. V rámci 

tejto novely sa §48 premenoval na „Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely“ a jeho 

znenie sa značne rozšírilo. Zásadnou zmenou bola povinnosť potenciálnych prijímateľov 

zaregistrovať sa do centrálneho registra vedeného Notárskou komorou Slovenskej republiky a 

nemať nedoplatok na dani. Prijímatelia boli bližšie špecifikovaní ako občianske združenie, 
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nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, 

Slovenský Červený kríž. V zákone bola taktiež určená minimálna suma asignácie, ktorá nemohla 

byť nižšia ako 20 Sk. Od nadobudnutia účinnosti dňa 23.12.2001 asignačný mechanizmus 

fungoval bez výraznejších zmien až do roku 2003, kedy bol prijatý nový zákon o dani z príjmov, 

595/2003 Z. z.  

Tento zákon, v účinnosti od 31.12.2003, rozšíril fungovanie daňových asignácii na úrovni 

daňovníka aj na právnické osoby a poukázateľný podiel zaplatenej dane zvýšil na 2%. V prípade 

právnickej osoby bola minimálna suma stanovená na 250 Sk a na rozdiel od fyzickej osoby mala 

možnosť rozdeliť svoju asignovanú sumu medzi viacero prijímateľov. Prijímateľovi, ktorého 

súhrnný príjem z asignácie bol nad 100 000 Sk, vznikla povinnosť špecifikovať použitie týchto 

finančných zdrojov v Obchodnom vestníku. V tomto zákone taktiež došlo k prečíslovaniu 

paragrafu obsahujúceho ustanovenia ohľadom asignačného mechanizmu z §48 na §50. V tomto 

zákone nabrala daňová asignácia podobu, ktorá z veľkej časti funguje aj v súčasnosti.  

Počas 15 rokov fungovania bol tento paragraf 50 v zákone o dani z príjmov novelizovaný už 9 

krát, pričom prvá novelizácia sa uskutočnila zákonom 659/2004 Z. z. Zmeny sa týkali odsekov 1, 

6, 7, 8 a 9, pôvodný odsek 8 bol vypustený a úpravy boli skôr definičného a upresňujúceho 

charakteru. Novelizácia zákona 534/2005 Z. z. bola menšia, upravila v ods. 6 niekoľko formulácií. 

Novela 688/2006 Z. z. výraznejšie zmenila ods. 5 v ktorom došlo k zmene účelov na použitie 

podielu zaplatenej dane, resp. k upresneniu predmetov činnosti prijímateľov. Pôvodný text ods. 5 

znel: „Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi na účely, ktoré sú predmetom jeho 

činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú: 

 rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 

 ochrana ľudských práv, 

 ochrana a tvorba životného prostredia, 

 ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, 

 podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 

 poskytovanie sociálnej pomoci, 

 zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.“  

Novelizácia ho zmenila nasledovne: „Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a 

použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú: 

 ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 

zdravotníctva a sociálnych služieb, 

 podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 

 poskytovanie sociálnej pomoci, 

 zachovanie kultúrnych hodnôt.“ 

Menšie úpravy, ktoré nemali vplyv na funkčnosť mechanizmu boli vykonané aj v odsekoch 6 a 

13.  Novela 621/2007 Z. z. doplnila okruh prijímateľov o „subjekty výskumu a vývoja“ a predmet 

činnosti prijímateľov rozšírila o ďalšie body, konkrétne ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba 

životného prostredia a veda a výskum. Okrem týchto zmien v odsekoch 4 a 5 došlo aj k úpravám 

odsekov 6, 9 a 11, ktoré mierne upravili definície.  

Ďalšia novelizácia prebehla v roku 2009, konkrétne zákonom 504/2009 Z. z., ktorý priniesol 

funkčnú zmenu pre právnické osoby. Tie mohli od 8.12.2009 asignovať 2% iba v prípade, že v 

poslednom zdaňovacom období darovali nepodnikateľským subjektom sumu minimálne vo výške 

0,5% svojej zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať prostriedky len do výšky 1,5% 

zaplatenej dane. Od roku 2010 malo tiež dochádzať k pravidelnému každoročnému poklesu 
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percenta maximálnej asignácie. Ďalšia väčšia zmena sa týkala prijímateľov, ktorým vznikla 

povinnosť zriadiť si osobitný účet v banke na prijímanie a čerpanie prostriedkov z asignácie, ak 

je ich výška v príslušnom roku 33 000€ a viac. V prípade porušenia tejto povinnosti bude v ďalšom 

roku prijímateľ vyradený zo zoznamu prijímateľov, a nebude mu teda možné za daný rok 

asignovať podiel zo zaplatenej dane. Menšie zmeny, úprava formulácií a definícií, sa týkali aj 

odsekov 5, 9, 10, 11 a 12.  

Pôvodných 14 odsekov v §50 sa od 30.12.2010 doplnilo o 15. odsek, novelizáciou č. 548/2010 Z. 

z. Tento odsek pridal sankčné podmienky pre daňovníkov, ktorých podiel zaplatenej dane sa 

nezhoduje so zaplateným podielom. Novelizácia 463/2013 Z. z. upravila sumy minimálnej 

asignácie, pre fyzické osoby na 3€ a pre právnické na 8€ pre jedného prijímateľa. Menšie úpravy 

sa týkali aj odsekov 1, 3, 4, 6, 8 a 13. Doplnený bol odsek 16, ktorý znie: „Ministerstvo a správy 

finančnej kontroly vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona o použití 

podielu zaplatenej dane na osobitné účely.“  

V roku 2015 došlo k funkčnej zmene pre asignujúce právnické osoby, ktoré s platnosťou od 

17.10.2015 mohli poukázať len 1% namiesto 1,5%, v prípade že z ich strany nedošlo k darovaniu 

prostriedkov vo výške aspoň 0,5% sumy z ich zaplatenej dane. Tieto zmeny sa uskutočnili na 

základe „Memoranda ministerstva financií a mimovládnych organizácií“ z 5.5.2015, ktoré 

prinieslo aj vyňatie plánovaného každoročného poklesu poukázateľného percenta. (MFSR, 2015) 

Úpravy sa teda uskutočnili aj v odsekoch 3, 7, 8 a 13. Za §50 bol doplnený §50a pozostávajúci z 

dvoch odsekov, ktorý sa však asignačného mechanizmu priamo netýka. (253/2015 Z.z.). Posledná 

zmena v zákonnej úprave daňovej asignácie nastala v roku 2017, zákonom 344/2017 Z. z. platným 

od 28.12.2017. Táto novela upravuje odseky 1, 3, 6, 7 a 11, do ktorých pridáva viacero 

upresňujúcich a doplňujúcich viet. 

 

 

Diskusia o asignačnom mechanizme na úrovni rozpráv v NR SR 

Rozpravy Národnej rady Slovenskej republiky sú archivované vo forme textových prepisov až od 

roku 2002, konkrétne od tretieho volebného obdobia a jeho ustanovujúcej schôdze konanej 

15.10.2002. Diskusia ohľadom asignačného mechanizmu sa teda dá sledovať až od prijímania 

nového daňového zákona, 595/2003 Z. z., ktorý okrem iného zaviedol na Slovensku rovné 

zdanenie na úrovni 19%. Práve rovná daň bola príčinou toho, že prezident Slovenskej republiky 

Rudolf Schuster tento zákon z 28.10.2003 nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie s 

návrhom neprijať ho ako celok. (Schuster, 2003) Poslanci tento zákon napriek pripomienkam na 

nasledujúcej schôdzi dňa 4.12.2003 schválili.  

Na 32. Schôdzi NRSR v októbri 2004 bola odsúhlasená novelizácia zákona o dani z príjmov 

659/2004 Z. z. Schôdza prebiehala od 19.10.2004 do 2.11.2004, asignačný mechanizmus nebol 

počas schôdzí diskutovaný. Rovnaká situácia nastala aj počas 51. schôdze v dňoch 25.10.2005 až 

9.11.2005, kedy bola prijatá novela 534/2005 Z. z.  Na 6. schôdzi NRSR v dňoch 5.12.2006 až 

15.12.2006 sa diskusia o asignačnom mechanizme otvorila prostredníctvom podpredsedu NRSR 

Milana Horta, ktorý kriticky reagoval na vtedajší návrh vlády Roberta Fica o zrušení možnosti 

asignácie podielu zaplatenej dane pre právnické osoby. Taktiež kritizoval preformulovanie 

zoznamu možných prijímateľov, z ktorého boli odstránené vzdelávacie organizácie a jeho 

myšlienky podporila aj poslankyňa Magda Vášaryová. Túto zmenu parlament nakoniec 

neodhlasoval a asignačný mechanizmus zostal aj vďaka tlaku tretieho sektora pre právnické osoby 

zachovaný. (SITA, 2006) Poslanec Július Brocka za skupinu poslancov uviedol návrh novelizácie 

asignačného mechanizmu, ktorá by umožnila fyzickej osobe poukázať 2% zaplatenej dane svojmu 

rodičovi, ktorý poberá starobný alebo invalidný dôchodok. Poslanci však tento návrh nepodporili, 

zo 143 zúčastnených sa 80 zdržalo hlasovania, o novelizácií sa ďalej nerokovalo.  
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Na 16. Schôdzi NRSR v dňoch 27.11.2007 až 12.12.2007 predniesla poslankyňa Ľudmila 

Mušková návrh na novelizáciu zákona 595/2003 Z.z. v zmysle doplnenia okruhu potenciálnych 

prijímateľov o subjekty výskumu a vývoja, ktorý bol poslancami prijatý. Poslankyňa Ágnes Biró 

vyjadrila obavy ohľadom myšlienky financovania slovenských cirkví pomocou asignačného 

mechanizmu, na ktorý podľa jej slov nie je spoločnosť pripravená. Počas 42. Schôdze NRSR v 

dňoch 21.10.2009 až 5.11.2009 došlo k schváleniu novelizácie č. 504/2009 Z. z. pričom minister 

financií Ján Počiatek navrhol postupné znižovanie asignovaného podielu z 2% na 0,5%, ku 

ktorému malo dochádzať v priebehu rokov 2010 až 2019. Týkalo sa právnických osôb, pre ktoré 

bola taktiež zavedená podmienka darovať financie minimálne vo výške 0,5% svojej dane z 

príjmov aby mohli následne asignovať aj 2% z dane. Július Brocka opätovne vystúpil s návrhom 

na novelizáciu umožňujúcu ako prijímateľa asignácie uviesť fyzickej osobe svojho rodiča na 

starobnom alebo invalidnom dôchodku. Návrh vypracoval spolu s Máriou Sabolovou a Pavlom 

Hrušovským, avšak poslanci ho nepodporili a zo 121 prítomných sa 70 zdržalo hlasovania.  

Na 11. parlamentnej schôdzi z dňa 21.12.2010 bola prijatá novelizácia zákona o dani z príjmov 

číslo 548/2010 Z. z., parlamentná diskusia sa netýkala fungovania daňových asignácií. 

Mimovládne organizácie sa v novembri 2012 ohradili voči legislatívnej úprave a obmedzeniam 

asignačného mechanizmu spoločným vyhlásením „Nechceme viac, neberte nám, čo máme“, v 

ktorom vyjadrili svoje obavy zo znižovania percentuálneho podielu možnej asignácie pre 

právnické osoby. (Itretisektor, 2012) V poradí 27. Schôdza NRSR v dňoch 26.11.2013 až 

18.12.2013 otvorila otázku znižovania tohto podielu. Minister financií Peter Kažimír vyjadril 

podporu mimovládnym organizáciám a tretiemu sektoru, a navrhol zachovanie aktuálneho stavu, 

resp. zmrazenie plánovaného poklesu na ďalší rok. (Pokles mal podľa novelizácie 

predchádzajúceho ministra financií Jána Počiatka nastupovať už od roku 2010, k čomu však 

vďaka rokovaniam so zástupcami mimovládnych organizácií nedošlo.) Zároveň vyzval tretí sektor 

aby zo svojej pozície pomohol boju proti daňovým únikom, keďže dane sú ich zdrojom príjmu. 

Návrh na odloženie poklesu o ďalší rok podporila aj poslankyňa Jana Žitňanská a poslanec 

Mikuláš Huba. Novelizácia 463/2013 Z.z. bola teda prijatá s týmito úpravami.  

V roku 2015 došlo k prijatiu novely čislo 253/2015 Z.z. ktorá zákon upravila zodpovedajúc 

spomínanému memorandu podpísaného medzi ministerstvom financií a mimovládnymi 

organizáciami. V rámci rozpravy na tejto 54. schôdzi v dňoch 16.9.2015 až 7.10.2015 došlo k 

vystúpeniu poslanca Daniela Krajcera s návrhom zákona o odluke cirkvi od štátu. Tento návrh 

obsahoval transformáciu financovania cirkvi na model postavený na daňovej asignácií. Do 

diskusie sa zapojil poslanec Jozef Mikloško, ktorý predložil viacero argumentov za aj proti, no 

nakoniec sa vyjadril že sa hlasovania zdrží. O asignácií pre cirkvi ďalej diskutovali poslanci Jozef 

Kollár, Martin Chren a Alojz Hlina, ktorý bol zároveň najväčším kritikom. Návrh zákona sa 

nedostal do druhého čítania, z prítomných 126 poslancov, hlasovalo 16 za, proti bolo 51, a zdržalo 

sa 59. Pri prijímaní poslednej novelizácie 344/2017 Z.z. na 23. schôdzi parlamentu v dňoch 

28.11.2017 až 13.12.2017 neprebehla žiadna diskusia ohľadom asignačného mechanizmu. 

 

 

Výsledky a diskusia 

Mechanizmus daňovej asignácie je na Slovensku legislatívne zastrešený od roku 1999, v praxi 

funguje od roku 2002 a počas tejto doby si získal veľkú popularitu medzi daňovníkmi a 

neziskovým sektorom ako najjednoduchšia forma darcovstva a pomoci. Financovanie 

mimovládnych orgaizácií občanmi sa dá považovať za formu participácie v rámci zdravého 

demokratického režimu. (Šramel, 2018) Občania môžu z pozície daňovníka finančne podporiť 

organizácie ktoré sú pre nich alebo pre spoločnosť prospešné a ktorým dôverujú. Financie 

poukázané prostredníctvom daňovej asignácie nepochádzajú priamo z „peňaženky“ daňovníka, 

ale sú časťou povinnej dane, ktorú štát následne redistribuuje určenému prijímateľovi. 
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(Grásgruber, M., Otavová, M., Solilová, V., 2014.) Diskusie o zrušení alebo výraznom obmedzení 

tohto mechanizmu sú nevhodné, nakoľko viaceré mimovládne organizácie sú závislé na 

financiách každoročne odovzdaných prostredníctvom asignácií. V prípade výrazného obmedzenia 

tohto mechanizmu by teda boli odkázané na finančnú podporu od štátu alebo zánik, čo je pre 

rozvoj demokracie nežiadúce. (Švikruha, Cíbik, 2018) Tento model ukázal svoju efektivitu aj ako 

nástroj financovania cirkví, v Španielsku a Taliansku funguje v rôznych podobách od 

osemdesiatych rokov 20. storočia, avšak v podmienkach Slovenskej republiky je táto otázka 

pomerne citlivá. Cirkev a kresťanská mládež zohrala totiž veľkú úlohu v rámci politickej tranzície 

z totalitného režimu, čoho dôkazom je napríklad Sviečková manifestácia z roku 1988. Cirkev teda 

zostala v povedomí mnohých občanov ako prvok spájajúci občanov v boji za slobodu a 

demokraciu. (Horváth, Machyniak, 2018) Odluka cirkvi od štátu ako aj alternatívne spôsoby jej 

financovania sú teda stále polarizujúcou spoločenskou a politickou témou, čo bolo vidieť aj na 

rozprave NRSR v rámci návrhu na financovanie cirkvi prostredníctvom daňovej asignácie. 

 

 

Záver 

Podpora mimovládnych organizácií zo súkromných úspor alebo firemných prostriedkov môže byť 

pre ľudí a právnické osoby z pochopiteľných dôvodov neatraktívna. Väčšina mimovládnych, 

neziskových organizácii potrebuje pre svoje fungovanie a rozvoj stabilný zdroj financovania, a 

spoliehanie sa na štátnu podporu je často nedostatočné. Niektorí prijímatelia daňovej asignácie sú 

na týchto (najčastejšie) 2% závislí ako na jedinom pravidelnom zdroji financovania, a jeho náhly 

koniec by pre nich znamenal zánik. Samozrejme, financie prúdia aj zo strany zahraničných 

donorov, nadácií a zdrojov Európskej únie, avšak podpora od občanov a domácich subjektov je 

najlepším spôsobom legitimizovania aktivít danej neziskovej organizácie. Mechanizmus daňovej 

asignácie vznikol na Slovensku koncom deväťdesiatych rokov ako náhrada vtedy málo 

rozvinutého darcovstva a filantropie, ako nástroj prostredníctvom ktorého môže daňovník 

poukázať časť svojej zaplatenej dane vybranému subjektu. Táto forma daňovej redistribúcie si 

rýchlo získala popularitu nie len medzi daňovníkmi, ale aj medzi neziskovými organizáciami. 

Fungovanie prešlo v priebehu rokov mnohými legislatívnymi zmenami a všetky snahy o jeho 

zrušenie alebo obmedzenie boli zastavené - nielen prijímajúcimi organizáciami, ale aj politikmi a 

občanmi. Implementácia mechanizmu daňovej asignácie ako podpory pre mimovládny neziskový 

sektor sa teda dá v rámci Slovenskej republiky považovať za úspešnú. Rozvoj občianskeho a 

mimovládneho sektora nabral aj vďaka tomuto mechanizmu správnu dynamiku, čo je pre každú 

postkomunistickú krajinu vítaným a prospešným javom. 
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