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                                                                       Ministerstvo vnútra SR 
                                                                       Sekcia verejnej správy 
                                                                       Odbor všeobecnej vnútornej správy 
                                                                       Drieňová 22 
                                                                       826 86  B r a t i s l a v a 29 
 
 
 
                                                                                                            Bratislava  01.07.2016 
 
 
VEC: Záverečná správa o konaní 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 formou 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 bola konečná 
a mobilní operátori ju odviedli na účet Nadácie Prameň v plnej výške. V zmysle uzavretých zmlúv medzi 
mobilnými operátormi a Nadáciou Prameň bola dohodnutá výplata 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. Termín 
31.3.2016 nebol dodržaný zo strany Slovak Telekom, nakoľko sa vyskytla technická porucha, ktorá 
nesprávne vykázala zostatok zaslaných SMS správ. Po prešetrení a odstránení nedostatku boli tieto 
prostriedky pripísané v prospech účtu verejnej zbierky až 24. 5.2016. 

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 a koncert 26.12.2015 sa uskutočnil v Nových Zámkoch- výťažok bol použitý pre 
OZ MAGIS Prešov na činnosť občianskeho združenia , ktoré zabezpečuje sociálnu, zdravotnú, právnu a 

psychologickú pomoc rodinám s deťmi i jednotlivcom v núdzi a na kúpu dvoch sporákov do kuchyne na 

ergoterapiu,  na výplatu štipendii 3 študentkám VŠ zo sociálne odkázaných rodín, pre Regionálne 
edukačno-sociálne centrum, Pod kopcom 75, Nové Zámky, ktoré zabezpečuje vzdelávanie detí s 
rôznym stupňom telesného a mentálneho postihnutia na rekonštrukciu budovy, pre Gréckokatolícke 
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formačné centrum Rómov z Čičavy na vzdelávacie projekty  centra a prácu s rómskymi deťmi a pre 
hospic Sv. Lujza, n.o. v Handlovej na zakúpenie zdravotníckych pomôcok potrebných pre ošetrovanie 
ťažko chorých ľudí v domácom prostredí v poslednom štádiu ich choroby.  

 

Hrubý výnos v členení podľa spôsobu príjmu do 30.6.2016 - k dátumu ukončenia verejnej zbierky: 
(všetky príjmy boli realizované  bankovými prevodmi na účet.) 

 
 

     dátum:                                                Prispievateľ: Suma €:                           

do 29.3.2016 hrubý výnos v predloženej predbežnej správe k 29.3.2016 6 142,05 

03 – 04/2016 kreditné úroky marec, apríl 2016 0,06 

31.3.2016 výnos SMS zbierky od O2 Slovakia 2. časť 1 918,00 

4.4.2016 výnos SMS zbierky od Orange Slovensko 2.časť 1 629,00 

18.4.2016 výnos SMS zbierky od O2 Slovakia –platby v omeškaní 13,00 

24.5.2016 výnos SMS zbierky od Slovak Telekom  2. časť 1 833,00 

30.6.2016 kreditný úrok máj, jún/2016 0,05 

 HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY: 11 535,16 

 
 
Náklady verejnej zbierky za obdobie 1.7.2015 – 30.6.2016: 
 

dátum: text: suma €: 

1.7.2015-
30.6.2016 

 
administratívne náklady – poštovné, kolok, obálky 

 
52,07 

1.7.2015 -
30.6.2016 

 
poplatky banke 

 
101,34 

07/15 - 06/16 časť nákladov za tel. Orange (faktúry za 11 a 12/2015) 53,67 

07/15 - 06/16 časť nákladov za tel. Telekom 75,21 

07/15 - 06/16 časť nákladov za nájom 360,00 

07/15 - 06/16 časť nákladov za vedenie účtovníctva 142,87 

 Náklady k 30.6.2016 celkom: 785,16 

 
 
 
Čistý výnos zbierky 
Príjmy :                                                       11 535,16 € 
Náklady:                                                 -   785,16 € 

 
Čistý výnos zbierky:                                                 10 750,00 € 
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Použitie čistého výnosu zbierky 1.7.2015 - 30.6.2016: 
 

dátum: použitie prostriedkov – účel: suma € 

21.10.2015 OZ MAGIS Prešov  3 500,00 

01 – 05/2016 štipendium A. Paučová á 50,- eur/mesačne 5 x 50 = 250,- 250,00 

01-  06/2016 štipendium M. Madžová á 50,- eur/mesačne 6 x 50,- = 300,- 300,00 

01-  06/2016 štipendium M. Desatová á 50,- eur/mesačne 6 x 50,- = 300,- 300,00 

31.5.2016 Regionálne edukačno-soc. centrum Nové Zámky 4 500,00 

10.6.2016 GFC Čičava 700,00 

10.6.2016 Sv. Lujza n.o. Handlová  1 200,00 

 Spolu použitý čistý výnos 10 750,00 

 
Všetky príjmy  a náklady,  mimo poštových nákladov, boli realizované výlučne bankovými prevodmi, 

náklady spojené s poštovými službami boli realizované platbou v hotovosti. 
Čistý výnos verejnej zbierky bol použitý v súlade s účelom, na ktorý bola verejná zbierka povolená. 
 
Z doteraz získaných skúseností z konania verejných zbierok  a za 10 rokov realizovania 

benefičných koncertov sme zistili, že konáme záslužnú prácu pre dobro a pomoc potrebným, ktorá je 
hlavným poslaním našej nadácie a že  sme pomohli už mnohým spoluobčanom - hlavne zdravotne 
a mentálne postihnutým, či už deťom alebo dospelým, pri zvládaní ich ťažkých každodenných životných 
situácií, že im vraciame vieru v dobro, ľudskú solidaritu a spolupatričnosť Aj keď pravdaže s ľútosťou 
musíme skonštatovať, že všetkým žiadateľom pomôcť nevieme. 

S úctou 
 
   
 
 
                                                                                   Svetozár Martinický  
                                                                                      správca nadácie 
 
 
Prílohy: bankové výpisy 05 – 06/2016 


