Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie vnútorných vecí
Ing. Belicová
Drieňová 22
Bratislava 29
826 86
V Bratislave, 21.07.2016
Vec: Predbežná správa verejnej zbierky povolenej rozhodnutím MVSR číslo
SVS-OVVS3-2015/020180

Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
Zastúpená:
Číslo účtu verejnej zbierky:
Názov banky:

Nadácia pre deti Slovenska (NDS)
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
31753833
Mgr. Dana Rušinová
SK19 1100 0000 0026 6952 0090
Tatrabanka, a.s. Bratislava

Priebeh verejnej zbierky:
Verejná zbierka Hodina deťom sa konala od 1.8.2015 do 31.5.2016. Finančné prostriedky sa
sústreďovali na osobitnom účte SK19 1100 0000 0026 6952 0090 vedenom v Tatrabanke, a.s.
Darovať peňažné prostriedky do zbierky Hodina deťom bolo možné viacerými spôsobmi, a to :
- zasielaním finančných príspevkov darcov prostredníctvom poštových a bankových
poukážok alebo prevodom z účtu darcu,
- volaním na prenajatú telefónnu linku 14 222 v sieti Slovak Telekom, a.s.
- zasielaním SMS správ na krátke číslo 800 v sieťach mobilných operátorov,
- vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov do uzavretých stacionárnych
pokladničiek,
- vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov do uzavretých prenosných
pokladničiek,
- predajom predmetov
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-

predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia,

Celkový výnos verejnej zbierky:
Položka

Suma

zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný
účet zbierky od 1.8.2015 - 31.5.2016

55 429,95

vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov do
uzavretých stacionárnych pokladničiek od 1.8.2015 do
31.5.2016

3 585,74

vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov do
uzavretých prenosných pokladničiek počas Zbierky v uliciach
4.12.2015

37 945,85

zasielaním SMS správ na krátke číslo 800 v sieťach mobilných
operátorov

88 629,20

volaním na prenajatú telefónnu linku 14 222 v sieti Slovak
Telekom, a.s.

14 336,00

predajom predmetov
predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné
podujatia

597,69
-

200 524,43

Hrubý výnos verejnej zbierky

Zároveň boli v období konania verejnej zbierky vrátené prostriedky za nedočerpané, alebo
nezrealizované granty z verejnej zbierky HD15 granty z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Tieto sumy
vstupujú do celkového výnosu verejnej zbierky a budú predmetom ďalšieho rozdeľovania
čistého výnosu verejnej zbierky v plnej výške.
VZ HD 17 konanie od 1.8.2015 - 31.5.2016
povolená rozhodnutím MVSR číslo
SVS-OVVS3-2014/021271
Položka

Suma

Hrubý výnos verejnej zbierky
Vrátené, nedočerpané, alebo nezrealizované
granty z verejnej zbierky HD15
povolenej rozhodnutím MVSR číslo
SVS-OVVS3-2015/013890

200 524,43

13 465,50

Nadácia pre deti Slovenska | Heydukova 3 | 811 08 Bratislava | Slovenská republika
tel: +421 2 5263 6471 | nds@nds.sk | www.nds.sk
IČO: 31753833 | DIČ: 2020812167 | IBAN: SK10 1111 0000 0011 6996 0001

Prehľad o prijatých sumách finančných prostriedkov získaných uvedenými spôsobmi je uvedený
v prílohe č.1 - Výpis Bankového účtu č. SK19 1100 0000 0026 6952 0090 verejnej zbierky
HODINA DEŤOM. (zaslané mailom)

Prílohy:
Príloha č. 1 - výpis Bankového účtu č. SK19 1100 0000 0026 6952 0090 verejnej zbierky HODINA
DEŤOM
Príspevky za SMS a volania účtujeme odhadom podľa počtu SMS a volaní a jednotkovej ceny
SMS a volania.
Podľa zmluvy s operátormi budú na účet verejnej zbierky pripísané len príspevky, ktorá majú
operátori uhradené
K dnešnému dňu nie sú na bankovom účte pripísané všetky príspevky za sms správy a volania za
rok 2015 a 2016.
Pripísanie príspevkov očakávame čo najskôr.

V Bratislave, dňa 21.7.2016
S pozdravom,

Mgr. Dana Rušinová
správkyňa nadácie
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