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                                                                                                            Bratislava  29.3.2016 
 
 
VEC: Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Konto ľudí dobrej vôle č. 000-2015-016301  
 
 
     Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2015/016301 bola zapísaná verejná 

zbierka Konto ľudí dobrej vôle nadácie s názvom Nadácia Prameň do registra zbierok pod registrovým 
číslom 000-2015-016301. Termín konania zbierky 1. júl 2015 až 31.december 2015 a spôsob 
získavania prostriedkov bol formou zasielania  dobrovoľných príspevkov na osobitný účet verejnej 
zbierky č. 0633843980/0900 a formu zasielania darcovských SMS správ na krátke číslo 807 
prostredníctvom mobilných sieti v rámci Slovenskej republiky. 

 
Priebeh verejnej zbierky: 
 
Na účely konania verejnej zbierky je v Slovenskej sporiteľni zriadený účet číslo 0633843980/0900. 

Oznámenie o zápise zbierky do registra zbierok bolo zverejnené na webovom sídle Nadácie Prameň.  
Na krátke číslo 807 v sieti mobilných operátorov Slovak Telekom , Orange Slovensko a O2 boli 
zasielané v čase trvania zbierky prázdne SMS, cena 1 SMS bola 1,- euro.  Cena 1,- euro je konečná 
a mobilní operátori ju odvedú na účet Nadácie Prameň v plnej výške. V zmysle uzavretých zmlúv medzi 
mobilnými operátormi a Nadáciou Prameň bola dohodnutá úhrada výťažku SMS správ v dvoch 
častiach, a to: v priebehu mesiacov november - december 2015 1. časť a 2. časť – konečné 
vyúčtovanie v zmysle platných predpisov pre konanie verejných zbierok do 90 dní po skončení zbierky, 
t.j. do 31.3.2016 a platby v omeškaní budú potom doúčtované v priebehu mesiaca apríl 2016. Slovak 
Telekom prvú časť výťažku zbierky zaslal na účet zbierky až v januári 2016, ostatní operátori 
v dohodnutých termínoch. 

Ako aj po minulé roky znovu sa nám potvrdilo, že najviac finančných prostriedkov získame počas 
priamych TV prenosov RTVS z benefičných koncertov konaných každoročne 4.7. pri príležitosti sviatku 
sv.Cyrila a Metoda a 26.12. počas vianočného koncertu V Slovenskom betleheme. Koncert 4.7. sa 
uskutočnil v Prešove – výťažok z neho, tak, ako bolo počas priameho prenosu deklarované,  bol 
poukázaný OZ MAGIS Prešov a koncert 26.12.2015 sa uskutočnil v Nových Zámkoch a výťažok z neho 
bude poskytnutý pre SÚKROMNÚ SPOJENÚ ŠKOLU, Pod kopcom 75, Nové Zámky, zostatok 
prostriedkov bude použitý na výplatu štipendii 3 študentom VŠ, na ochranu zdravia a rozvoj sociálnych 
služieb. O rozdelení rozhodne Správna rada nadácie po pripísaní všetkých finančných prostriedkov na 
účet verejnej zbierky. 
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Hrubý výnos v členení podľa spôsobu príjmu: (všetky príjmy boli realizované  bankovými prevodmi 
na účet.) 

 
Príjmy verejnej zbierky za obdobie  1.7. 2015 - 29.3.2016: 
 

     dátum:                                                Prispievateľ: Suma €:                           

1.7.-31.12.2015 dary od fyzických osôb 435,00 

1.7.2015 -
29.2.2016 

 
kreditný úrok 

 
0,05 

6.11.2015 výnos SMS zbierky od O2 1.časť 1 331,00 

24.11.2015 výnos SMS zbierky od Orange Slovensko 1.časť 3 211,00 

8.1.2016 výnos SMS zbierky od SlovakTelekom 1. časť 1 165,00 

 HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY do 29.3.2016: 6 142,05 

 
Použitie  výnosu verejnej zbierky k 29.3.2016: 
 

dátum: použitie prostriedkov: suma € 

21.10.2015 OZ MAGIS Prešov  3 500,00 

01 - 03/2016 štipendium A. Paučová á 50,- eur/mesačne 3 x 50 = 150,- 150,00 

01- 03/2016 štipendium M. Madžová á 50,- eur/mesačne 3 x 50,- = 150,- 150,00 

01- 03/2016 štipendium M. Desatová á 50,- eur/mesačne 3 x 50,- = 150,- 150,00 

1.7.2015 – 
29.3.2016 

 
použité prostriedky na účel zbierky do 29.3.2016: 

 
3 950,00 

 
 
 
Po konečnom vyúčtovaní finančných prostriedkov mobilnými operátormi  a pripísaní všetkých 

finančných prostriedkov v prospech účtu verejnej zvierky, budú tieto prostriedky po odrátaní nákladov 
spojených s konaním verejnej zbierky prednostne určené pre Spojenú školu v Nových Zámkoch 
(použitie výnosu pre túto školu bolo deklarované v rámci priameho TV prenosu benefičného koncertu 
V Slovenskom betleheme 26.12.2015 z Nových Zámkov), na doplatenie pridelených štipendií 3 
študentkám VŠ -  celkom 400,- eur a  na projekty na ochranu zdravia a rozvoj sociálnych služieb. 
Nadácia Prameň eviduje viacero žiadostí o podporu od prevádzkovateľov hospicov pre deti i dospelých, 
na príspevky na zakúpenie invalidného vozíka pre deti aj dospelých, pomoc pri zakúpení ďalších 
zdravotných pomôcok ťažko zdravotne postihnutých osôb, atď.. O prerozdelení prostriedkov rozhodne 
Správna rada nadácie do 31.5.2016 po získaní všetkých prostriedkov z SMS zbierky od mobilných 
operátorov, ktoré bude možné rozdeliť. 

 
S úctou 
 
                                                                                   Svetozár Martinický  
                                                                                      správca nadácie 
 
 
Prílohy: fotokópie bankové výpisy 07 – 12/2015, 01 – 02/2016 


