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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 30. 4. 2021
VEC: Predbežná správa verejnej zbierky č. 000-2020-015730
Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2020/015730 bola zapísaná
verejná zbierka s názvom Nadácia Prameň do registra zbierok pod registrovým číslom 0002020-015730. Termín konania zbierky bol od 1. júla 2020 do 31. januára 2021, spôsob
získavania finančných prostriedkov bol formou zasielania dobrovoľných príspevkov na
osobitný účet verejnej zbierky č. SK27 0900 0000 0006 3384 3980, formu darcovských SMS
správ na krátke číslo 807 prostredníctvom mobilných sietí Orange Slovensko, Slovak Telekom
a O2 Slovakia a formou zberu do stacionárnych pokladničiek.
Priebeh verejnej zbierky:
Na účely konania verejnej zbierky bol v Slovenskej sporiteľni určený účet číslo SK27
0900 0000 0006 3384 3980. 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. Cena 2,0,-Eur je konečná a mobilní operátori ju odvedú na účet
Nadácie Prameň v plnej výške v zmysle uzavretých zmlúv medzi mobilnými operátormi a
Nadáciou Prameň. Oznámenie o vykonávaní zbierky bolo zverejnené počas trvania zbierky na
webovom sídle Nadácie Prameň www.nadaciapramen.sk a prostredníctvom RTVS - Dvojka
počas priameho prenosu benefičného koncertu “Večer ľudí dobrej vôle” dňa 4. 7. 2020.
Druhou možnosťou bolo zasielanie príspevkov na účet zbierky počas konania zbierky. Tretím
spôsobom bolo zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek. Túto možnosť sme sa
napokon rozhodli nerealizovať.
Hrubý výnos verejnej zbierky:
Od operátorov sme doteraz z darcovských SMS obdržali prostriedky v nasledujúcej výške:
19.2.2021, Slovak Telekom, 120,- Eur
Od spoločností O2 Slovakia a Orange Slovensko sme zatiaľ ešte neobdržali na zbierkový účet
žiadne prostriedky. Očakávame ich v máji.
Výnos zo zasielania príspevkov na účet zbierky: 115,- Eur.
Výnos zo zberu do stacionárnych pokladničiek: 0,- Eur.
Hrubý výnos zbierky je zatiaľ 235,- Eur.
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