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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 31. 12. 2018

VEC: Záverečná správa verejnej zbierky č. 000-2017-020362
Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2017/020362 bola zapísaná verejná
zbierka nadácie s názvom Nadácia Prameň do registra zbierok pod registrovým číslom 000-2017020362. Termín konania zbierky bol 1. júl 2017 až 31.december 2017, spôsob získavania finančných
prostriedkov bol formou zasielania dobrovoľných príspevkov na osobitný účet verejnej zbierky č.
SK27 0900 0000 0006 3384 3980 a formu darcovských SMS správ na krátke číslo 807 prostredníctvom
mobilných sietí Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.
Priebeh verejnej zbierky:
Na účely konania verejnej zbierky je v Slovenskej sporiteľni zriadený účet číslo SK27 0900
0000 0006 3384 3980. Oznámenie o vykonávaní zbierky bolo zverejnené na webovom sídle Nadácie
Prameň www.nadaciapramen.sk a prostredníctvom RTVS - Dvojka počas priameho prenosu
benefičného koncertu V Slovenskom Betleheme dňa 26.12.2017 v Krásne nad Kysucou, ktorého
organizátorom bola Nadácia Prameň. Na krátke číslo 807 v sieti mobilných operátorov Slovak
Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia boli zasielané v čase trvania zbierky darcovské SMS, cena
jednej SMS bola 2,0,- Eur.
Prehľad hrubého výnosu zbierky:
Na účet verejnej zbierky v čase konania zbierky prišlo celkovo 12923,-Eur. Z toho priame
dary na osobitný účet zbierky boli vo výške 145,-Eur a výnos cez darcovské SMS od operatátorov bol
12778,-Eur.
Prehľad nákladov zbierky:
Náklady na zbierku boli 1523,-Eur.
Identifikácia prijímateľov pomoci, spracovanie žiadostí o podporu,
evaluácia žiadateľov a realizácia procesu darovania cez darovacie
zmluvy.
Prenájom priestorov
Vedenie účtovníctva
Náklady na telefóny
Bankové poplatky
SPOLU

1.000,00 €
220,00 €
130,38 €
107,04 €
65,58 €
1.523,00 €

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:
Čistý výnos zbierky bol vo výške 11400,-Eur (hrubý výnos -náklady na zbierku = 12923,-Eur 1523,-Eur = 11400,-Eur.) Nižšie uvádzame prehľad jeho použitia:

1

Nadácia Prameň, Heydukova 14, 811 08 B r a t i s l a v a
e-mail: info@nadaciapramen.sk, tel: +421 950 549 708
IČO: 30 867 711, DIČ: 2022399489, nadaciapramen.sk
P. č. zmluvy Typ obdaroveného Obsah podpory
podporu práce s deťmi a zachovanie
neopakovateľného kultúrneho dedičstva,
1
PO
autentického folklóru a duchovných hodnôt
2
PO
podpora práce s deťmi a ochrany zdravia
3
FO
zdravotná pomoc
4
FO
zdravotná pomoc
na rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania,
5
PO
výstavba sociálneho centra
6
FO
zdravotná pomoc
7
FO
socialna pomoc
8
FO
zdravotná pomoc
9
FO
podpora študenta v zlej sociálnej situácii
10
PO
zdravotnícke pomôcky pre deti
11
FO
podpora študenta v zlej sociálnej situácii
12
FO
zdravotná pomoc
13
FO
socialna pomoc rodine
14
PO
podpora práce s rodinami
15
PO
podpora práce s rodinami
16
PO
podpora práce s rodinami
podpora kultúrnych a duchovných hodnôt,
17
PO
podpora práce s rodinami
Legenda: PO - právnická osoba, FO - fyzická osoba

Suma
2.000 €
300 €
300 €
300 €
2.000 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
1.100 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €

S úctou
Ing. Marek Michalčík
správca nadácie

Príloha: Výpis 03-12/2018 z IB zbierkového účtu. (ostatné výpisy boli priložené ako prílohy k
predbežnej správe zbierky).
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