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PREDBEŽNÁ SPRÁVA K VEREJNEJ ZBIERKE,  
registrovanej pod registrovaným číslom 000-2014-019392 
 
 
Zbierka 
Zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR,  sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej 
vnútornej správy pod registrovaným číslom 000-2014-019392, na čas konania od 15.9.2014 do 31.7.2015 
a následne Rozhodnutím por. č. SVS-OVS3-2015/020006 zo dňa 13.7.2015 predĺžená do 31.7.2016. 
 
Usporiadateľ 
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava 
 
Čas konania zbierky 
15. septembra 2014 – 31. júla 2016 
 
Miesto a forma konania zbierky 

1. zasielaním dobrovoľných čiastok na účet verejnej zbierky (15.9.2014 do 31.7.2016) 
2. zbieraním do prenosných pokladničiek (29.9.2014 – 13.10.2014), 
3. zbieraním do stacionárnych pokladničiek (15.9.2014-31.3.2015 a 1.8.2015 – 31.7.2016), 
4. zasielaním darcovských správ SMS na jednotné telefónne číslo 823 v sieťach operátorov Orange, O2 

a Slovak Telekom na území SR. Cena jednej SMS 2 eurá (15.9.2014 do 31.7.2016).  
 
Účel konania zbierky 
Výnos zbierky nadácia použije na podporu terénnych sociálnych služieb pre seniorov na území Slovenska, 
prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov/grantov pre poskytovateľov terénnych a ambulatných 
služieb pre seniorov na základe zverejnenej grantovej výzvy na stránkach www.lienkapomoci.sk 
a www.socia.sk,  ako aj na propagáciu a zvyšovanie povedomia verejnosti k problematike poskytovania 
sociálnych služieb pre seniorov. 
 
Vyúčtovanie zbierky 
Hrubý výnos zbierky je:  
Od 15.9.2014 do 31.5.2015 suma 27.243,30 € 
Od 1.8.2015 do 31.7.2016 suma     4.268,52 € 
SPOLU ........................................  31.511,82 € 
 
 
 
 
 
 

http://www.lienkapomoci.sk/
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Členenie podľa spôsobu vykonávania zbierky: 
 

1. Predbežné vyúčtovanie ZL od 15.9.2014 do 
31.5.2015 

 Banka, vrátane 
úrokov 

Prenosné 
pokladničky 

SMS 

MV SR - Hrubý výnos k 31.5.2015  27 243,30 18 196,88 8 714,42 332,00 

Čistý výnos zbierky k 31.5.2015 - poskytnutý v 
07/2015 na schválený účel zbierky na zákl. 
zverejnenej výzvy na svojich webových 
stránkach  

-27 243,30 
  

      

      

2. Predbežné vyúčtovanie ZL od 1.6.2015 do 
31.7.2016 

 Banka, vrátane 
úrokov 

Stacionárne 
pokladničky 

SMS 

MV SR - Hrubý výnos k 31.7.2016  4 268,52 3 617,10 37,42 614,00 

Čistý výnos zbierky k 31.7.2016 – poskytnutý v 
07/2015 na schválený účel zbierky na zákl. 
zverejnenej výzvy na svojich webových 
stránkach  

-2 756,70 

   

Hrubý výnos zbierky k 31.7.2016 - bude použitý 
nadáciou SOCIA na podporu terénnych 
sociálnych služieb pre seniorov – účtovné 
doklady a bankové výpisy budú predložené pri 
záverečnej správe k 31.7.2017 

-1 511,82 

 


