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Záverečná správa verejnej zbierky
v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov
predkladáme záverečnú správu verejnej zbierky, zapísanej do registra zbierok pod č. 000-2015023533 s nasledujúcimi údajmi:
Názov verejnej zbierky: Sviečka za nenarodené deti 2015
1. Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky: Mgr. Martin Gazdík, trvale bytom Bellova 82,

831 01 Bratislava - Nové Mesto,
2. Územie vykonávania verejnej zbierky: celé územie SR,
3. Účel verejnej zbierky: ochrana ľudských práv a rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania
a telovýchovy
4. Spôsoby vykonávania verejnej zbierky:
a) zasielaním príspevkov na osobitný účet,
b) zasielaním

darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho

elektronické telekomunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby
c) predajom predmetov,
5. Dátum začatia verejnej zbierky: 1. septembra 2015 (pre všetky spôsoby)
6. Dátum skončenia verejnej zbierky: 31. marec 2016 (pre všetky spôsoby)
7. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 5033357295/0900
8. Ceny predmetov: malá plastová sviečka – 1 €, veľká sklenená sviečka – 3 €
9. Územie použitia výnosu z verejnej zbierky: celé územie SR
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Sumárny prehľad hrubého výnosu zbierky

Hrubým výnosom zbierky bola finančná suma vo výške 94 998,02 eur, z toho priamo na účet vrátane
úrokov bola suma 1509,71 eur a z predaja predmetov suma 93 488,31 eur. Rozdelenie hrubého
výnosu zbierky v rokoch 2015 a 2016 uvádza Tabuľka č. 1 nižšie.
Tabuľka č. 1:
HRUBÝ VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY (VZ)
Výnosy podľa spôsobu vykonávania VZ
c)
b)
a)

Predaj predmetov
DMS (nebolo realizované)
Príspevok priamo na účet + úroky
z toho: úroky

Spolu:

2

2015

2016

Spolu:

78 580,97 €
- €
1 463,00 €

14 907,34 €
- €
46,71 €

93 488,31 €
- €
1 509,71 €

0,50 €

0,71 €

1,21 €

80 043,97 €

14 954,05 €

94 998,02 €

Prehľad nákladov zbierky

Náklady zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2015“ boli vo výške 23 183,53 eur, čo predstavuje
24,40 % z hrubého výnosu zbierky.
Náklady spojené so zbierkou sú zaúčtované v účtovných knihách na účtoch hlavnej knihy. Sumárny
prehľad v členení na jednotlivé nákladové účty je uvedený v tabuľke č. 2 nižšie. Výstupy z účtovníctva
– obraty za jednotlivé účty s detailným uvedením účtovných položiek – dokladov tvoria prílohu č. 1.
Tabuľka č. 2:
NÁKLADY VZ "Sviečka za nenarodené deti 2015"
Účet

Názov účtu

501/10
501/11
501/20
501/21
501/30
512/30
518/11
518/20
518/31
518/34
518/41
518/50
518/52
518/20
547/10
549/10
591/20

Spotreba priameho materiálu
Reklamný materiál
Spotreba režijného materiálu
PHM
spotrebný materiál
Cestovné - dobrovoľníci
Poštovné
Nájomné
Služby mandatárov
Príkazné zmluvy
Reklamné služby
Ostatné služby
Organizačné služby
Správne poplatky
Občerstvenie pre dobrovoľníkov
Bankové poplatky
Daň z úroku

14 444,83 €
4 816,99 €
87,65 €
71,56 €
38,27 €
361,03 €
208,80 €
80,00 €
1 700,00 €
240,00 €
10,00 €
580,00 €
20,00 €
8,98 €
35,20 €
0,09 €

0,13 €

14 444,83 €
4 816,99 €
87,65 €
71,56 €
38,27 €
361,03 €
208,80 €
80,00 €
1 700,00 €
480,00 €
240,00 €
10,00 €
580,00 €
20,00 €
8,98 €
35,20 €
0,22 €

SPOLU:

22 703,40 €

480,13 €

23 183,53 €

čo predstavuje % hrubého výnosu:

2015

2016

480,00 €

Spolu:

24,40%
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Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel

Čistý výnos zbierky vo výške 71 814,49 eur bol použitý na podporu
a)
b)
c)
d)

informačných kampaní k ľudským právam vo výške 33 414,49 eur,
riešení ťažkých životných situácií žien vo výške 7 000 eur,
vzdelávania, kurzov a školení k úcte k ľudskému životu vo výške 13 200 eur,
vydavateľskej činnosti, tlače a distribúcie informačných materiálov k ľudským právam vo
výške 18 200 eur.

Náklady s použitím čistého výnosu zbierky sú v členení zaúčtované v účtovných knihách na účtoch
hlavnej knihy – prehľad je uvedený v tabuľke č. 2 nižšie. Výstupy z účtovníctva – obraty za jednotlivé
účty s detailným uvedením účtovných položiek – dokladov tvoria prílohu č. 2.
Tabuľka č. 3:
POUŽITIE ČISTÉHO VÝNOSU VZ
Účet

Názov účtu

567/20
567/20
567/20
567/20

Podpora informačných kampaní
Podpora riešení ťažkých životných situácii
Podpora vzdelávania, kurzov
Vydavateľská činnosť

Spolu:

4

2015

2016

Spolu:

14 800,00 €
4 500,00 €
9 200,00 €
9 700,00 €

18 614,49 €
2 500,00 €
4 000,00 €
8 500,00 €

33 414,49 €
7 000,00 €
13 200,00 €
18 200,00 €

38 200,00 €

33 614,49 €

71 814,49 €

Sumár výnosov, nákladov a použitia VZ

Tabuľka č. 4:
SUMÁR:
hrubý výnos VZ
náklady VZ
použitie VZ
spolu náklady a použitie
HV VZ

94 998,02 €
23 183,53 €
71 814,49 €
94 998,02 €
- €

Hrubý výnos VZ v sume 94 998,02 eur bol vo výške 23 183,53 eur (24,40%) spotrebovaný na náklady
VZ a zvyšný čistý výnos vo výške 71 814,49 eur bol použitý na účel verejnej zbierky „Sviečka za
nenarodené deti 2015“ ako to sumárne uvádza tabuľka č. 4 vyššie.

V Bratislave, 31. marca 2017

..............................................
Ing. Jana Počarovská
Správca
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