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Vec: PREDBEŽNÁ SPRÁVA K VEREJNEJ ZBIERKE, registrovanej pod registrovým číslom 
000-2018-014364 
 
 
Zbierka 
Zbierka bola predĺžená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR,  sekcia verejnej správy, odbor 
všeobecnej vnútornej správy pod registrovým číslom 000-2018-014364, na čas konania                                 
od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. 
 
Usporiadateľ 
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava 
 
Čas konania zbierky 
Od 1. apríla 2019 do 31. marca 2020 
 
Miesto a forma konania zbierky 

1. zasielaním dobrovoľných čiastok na účet verejnej zbierky od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, 
2. zbieraním do stacionárnych pokladničiek 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, 
3. zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom 

podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné 
služby na telefónne číslo 823 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Príspevkom z ceny zasielaných 
darcovských správ SMS budú 2 eurá z ceny jednej darcovskej správy SMS.  

 
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, ako aj na propagáciu a zvyšovanie povedomia 
verejnosti o problematike poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. 
 
Vyúčtovanie zbierky 
Hrubý výnos zbierky je:  
Od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2020  suma: 1 403,00 € 
 
 
Členenie podľa spôsobu vykonávania zbierky: 
 

Predbežné vyúčtovanie od 1. 4. 2019 do 30. 
5. 2020   Banka 

Prenosné 
pokladničky SMS 

MV SR - Hrubý výnos k 31. 5. 2020  1 403,00 781,00 0,- 622,00 

     
Prikladáme kópie zo zbierkového bankového účtu č. 26218281221/1100 vedeného v Tatra banke 
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za obdobie 1. 4. 2019 do 31. 5. 2020.  
 
Z praxe nám vyplýva, že operátori zašlú na účet financie z darcovských SMS neskôr, tak isto aj 
individuálni darcovia, potom to bude premietnuté ešte aj v záverečnej správe. 
  
 
Vypracovala: Mgr. Kamila Adamkovičová, manažérka kampane 
  a verejnej zbierky Lienka pomoci 2018   
 
   
 
Schválil: Mgr. Vladislav Matej  

správca nadácie 
 
  


