Vážení priatelia a podporovatelia udržateľnej výstavby na Slovensku,
Slovenská rada pre zelené budovy sa už od roku 2013 uchádza o Vašu podporu prostredníctvom
adresného využitia 2% z Vašich daní. Ďakujeme všetkým právnickým aj fyzickým osobám, ktoré nás za
tieto roky podporili.
Vaše peniaze sme použili na správnu vec – podporu propagácie a šírenie informácií o prínosoch
udržateľnosti architektúry a výstavby pre ochranu nášho životného prostredia a v prospech zdravia
a produktivity všetkých užívateľov budov. Naši členovia popri iných aktivitách napr. prednášali žiakom
na stredných a základných školách a študentom na niektorých slovenských univerzitách.
Pretože nám záleží na:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozumnom využívaní energetických zdrojov,
ochrane zdrojov pitnej vody,
obmedzovaní produkcie odpadov a maximalizácii ich opätovného využitia,
podpore zdravia a životnej pohody,
ohľaduplnom obhospodarovaní krajiny a udržiavaní zdravého životného prostredia,
odolnosti a prispôsobivosti stavebných konštrukcií,
podpore vzájomného prepojenia komunít a zachovaní kultúrneho dedičstva,
rešpektovaní všetkých fáz životného cyklu budov.

Sme presvedčení, že tieto myšlienky treba ešte viac propagovať a vysvetľovať generácii, ktorá
príde po nás. Preto sa Slovenská rada pre zelené budovy rozhodla uchádzať sa o Vašu podporu
prostredníctvom tohto nástroja aj v roku 2018.
Vďaka adresnému využitiu 2% z Vašich daní podporíte konkrétne oblasti, na ktoré sa zameriame
v nasledujúcom období.

Prostriedky z 2 % Vašich daní, ktoré nám poskytnete v roku 2018, využije Slovenská rada pre
zelené budovy nasledovne:
1) Na vzdelávacie aktivity žiakov základných, stredných všeobecných aj odborných škôl
a študentov vysokých škôl.
2) Na prípravu 4. ročníka podujatia Green Day – zábavno-náučného dňa pre študentov
stredných škôl.
3) Na dopracovanie portálu www.dobrestavat.sk, kde záujemcovia o stavbu alebo
rekonštrukciu svojho domu v udržateľnom štandarde nájdu návod ako, z čoho a s kým si
postavia alebo zrekonštruujú dom v intenciách udržateľnosti.
4) Na rozšírenie fondov „Zelenej knižnice“. Snažíme sa ju rozširovať o najnovšie publikácie,
ktoré sú záujemcom k dispozícii bezplatne. V tejto praxi chceme aj naďalej pokračovať.
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5) Na podporu zabezpečenia Exkurzií po zelených budovách v širšom okolí s kvalifikovaným
odborným výkladom. Väčšina z nich sa nachádza mimo územia Slovenska. Plánujeme
podporiť exkurzie z finančných prostriedkov získaných týmto spôsobom, aby sa ich vo väčšej
miere mohli zúčastniť študenti a aby boli dostupné širšiemu okruhu záujemcov.
Ak Vás oslovili plány Slovenskej rady pre zelené budovy rozhodnite, prosím, o poukázaní 2%
z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu a podporte nás. Stačí ak vyplníte formulár a predložíte
ho spolu s potvrdením o výške Vami zaplatenej dane z príjmu resp. s daňovým priznaním miestne
príslušnému daňovému úradu. Takto budete mať adresnú kontrolu, že sa Vaše dane použijú na
rozumný a dobrý účel.
Pokiaľ ste zamestnávateľom bude pre nás mimoriadnou podporou, keď túto informáciu
sprostredkujete aj Vaši zamestnancom.
Vopred ďakujeme za Vašu podporu, ktorú si veľmi vážime.
Váš Tím SKGBC
Bratislava, 14.2.2018
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