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 Ministerstvo vnútra SR 
 Sekcia verejnej správy 
 Odbor všeobecnej vnútornej správy 
 Oddelenie vnútorných vecí 
                                                                                           Ing. Belicová 

 Drieňová 22 
 Bratislava 29 
 826 86 
V Bratislave, 29.7.2016 

 

Vec: Vyúčtovanie verejnej zbierky číslo  SVS-OVS3-2014/021271 

 

Verejná zbierka Hodina deťom sa konala od 1.8.2014 do 31.07.2015. Finančné prostriedky sa sústreďovali na 
osobitnom účte 222200200/0900 vedenom v Slovenskej sporiteľni, 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 predmetu – kľúčenky, 
- predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia, 

 
Celkový výnos verejnej zbierky: 
 

Položka Suma 

Hrubý výnos verejnej zbierky 299 244,71 EUR 

Náklady na zbierku 59 848,94 EUR 

Čistý výnos zbierky 239 395,77 EUR 
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Položka Suma 

zasielaním finančných príspevkov darcov prostredníctvom 
poštových a bankových poukážok alebo prevodom z účtu 
darcu 

      124 674,60    

vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov do 
uzavretých stacionárnych  pokladničiek 

                       -      

vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov do 
uzavretých prenosných pokladničiek 

         25 226,92    

predajom predmetov            3 767,78    

predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné 
podujatia 

                       -      

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

         16 135,42    

zasielaním SMS správ na krátke číslo 800 v sieťach mobilných 
operátorov 

      129 439,18    

prijaté úroky                     0,81    

Hrubý výnos verejnej zbierky       299 244,71   

  

Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 
Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 16. ročník Grantového programu Hodina deťom. 
Projekty, ktoré spĺňali formálne kritériá, hodnotili členovia troch Regionálnych expertných skupín Hodiny deťom. 
Svoje odborné stanovisko poskytli Poradnému výboru Hodiny deťom. Poradný výbor Hodiny deťom posúdil 
jednotlivé regionálne odporúčania a predložíil návrh na rozdelenie financií z verejnej zbierky Hodina deťom 
Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska. O rozdelení financií rozhodne Správna rada na svojom zasadnutí . 
Zoznam podporených projektov spolu s prehľadom čerpania je prílohou tohto vyúčtovania  
 
O podporu sa organizácie uchádzali v týchto programových oblastiach: 
1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI 
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na 
motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných. 
Rozvoj vzťahov v rodine, škole: 

� vplyv médií, sociálnych sietí, nových technológií na formovanie osobnosti dieťaťa 
� nedostatok osobnej komunikácie, pozitívnych vzorov 
� chýbanie rodičovských zručnosti, rešpektujúca komunikácia 

Rozvoj tolerancie: 

� rešpekt k rôznorodosti – prevencia diskriminácie, predsudkov, konfliktov 
� sebaúcta a úcta k iným - prevencia šikanovania, vyčleňovania detí, lebo sú iné, riešenia problémov 

z pozície sily 
Rozvoj tvorivosti, aktivity detí (voľnočasové aktivity) ako nástroja pre prevenciu negatívnych javov 

Motivácia k práci v prospech iných: 

� rozvoj dobrovoľníctva 
� rozvoj hodnotovej orientácie detí aj dospelých – prevencia materialistického vnímania života 

Podpora zdravého životného štýlu (prevencia obezity, závislostí, vplyvu médií, nezdravé preťažovanie detí) 
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2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI 
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú 
dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú. 
Pomoc deťom a mladým ľuďom v situácii: 

� zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom poslaní (deti ulice, týrané, zneužívané deti), nárast 
nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín 

� častá zmena sociálneho statusu rodín a detí (chudoba vs. bohatstvo, migrácia, sťahovanie rodičov za 
prácou, nové prostredie...) 

Agresia v rodinách aj vo verejnom priestore 

Príprava na budúcnosť, život po opustení sociálneho zariadenia (detský domov, krízové centrum, reedukačný ústav, 

po výkone trestu) 

Riešenie závislostí, sebapoškodzovania detí a mladých ľudí (alkoholizmus detí, nadmerná konzumácia jedla) 

Riešenie akútnych krízových, zlomových situácií 

  
3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA 
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú 
gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie. 
Rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných kompetencií 

Podpora vzdelávania v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti 

Inovácie vo vzdelávaní, vysoko efektívne učenie 

Vzdelávanie a rozvoj učiteľov 

Budovanie deťom priateľskej školy 

 
4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA 
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii 
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a 
rozvoj pracovníkov. 
Podpora činnosti a spolupráce MVO pracujúcich s deťmi, ich sieťovanie 

Rozvoj spolupráce so samosprávami, presadzovanie práce s deťmi a mladými ľuďmi do plánov obcí/miest 

Budovanie bezpečného prostredia 

Rozvoj pracovníkov MVO aj samospráv 

 

S podporenými organizáciami budú uzatvorené Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, v ktorých sú 
zodpovedné osoby zaviazané dodržiavať konkrétne pravidlá a zásady pri používaní prostriedkov verejnej zbierky 
Hodina deťom. Prevod peňažných prostriedkov podporenej organizácii sa uskutočňuje bezhotovostne na bankový 
účet organizácie, v dvoch splátkach. 
 
Pracovníci Nadácie vykonávajú kontroly podporených organizácií, monitorujú prácu s deťmi. Pred vyplatením 
poslednej splátky musí organizácia predložiť záverečnú správu a originály účtovných dokladov. Až po kontrole 
záverečnej finančnej a programovej správy a opečiatkovaní účtovných dokladov sa vyplatí posledná splátka. Ak sa 
v priebehu procesu zistí, že organizácia nepracuje na projekte tak, ako sa zaviazala, zastaví sa vyplácanie ďalších 
splátok, prípadne sa požaduje vrátenie peňažných prostriedkov. Zo strany Nadácie je celý grantový proces zmluvne 
zabezpečený, usmerňovaný a kontrolovaný. 
 
Okrem grantového program Hodina deťom Správna rada Nadácie pre detio Slovenska schválila aj podporu 
konkrétnej pomoci prostredníctvom OZ MÓLO. OZ MÓLO je nezisková organizácia, ktorá v rámci svojich aktivít 
rozbieha verejnú diskusiu o diagnóze Goldenhar syndrom a o problémoch rodín a detí  s touto diagnózou s cieľom 
prispieť tak k inklúzii týchto detí do spoločnosti aj v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Grant poskytnutý 
Občianskemu združeniu Mólo je určený na podporu  aktivít občianskeho združenia. v oblasti zdravotníckej 
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problematiky, na zvýšení povedomia verejnosti o diagnóze Goldenhar syndrom a problémoch rodín a detí  s touto 
diagnózou s cieľom prispieť tak k inklúzii týchto detí do spoločnosti. Grant z výťažku verejnej zbierky použije OZ 
MÓLO na účely pomoci konkrétnej pacientke Ivanke Danišovej a na základe jej príbehu následne aj na ďalšie 
aktivity spojené s verejnou diskusiou. 
Prvá splátka grantu vo výške € 22 000,- bola prevedená na OZ Mólo v októbri 2014 a bola určena na prvú zo sérií 
operácii. 
   

VZHD 16B    
 

    299 244,71     Hruby vynos zbierky VZHD16 1.8.2014 - 31.7.2015  

-     59 848,94     20% náklady zbierky  
     239 395,77     Čistý výnos zbierky  
   

  
         3 459,00    I Klub 

HD 
2014_15.ročník 

         5 050,00    EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského 
HD 
2014_15.ročník 

         8 509,00     Presun vrátených splátok z nezrealizovaných projektov 

  
      247 904,77     Čistý výnos na prerozdelenie  

        62 653,16     OZ Molo GOLD  
     185 251,61     Grantový program HD16  
  

 
 

Suma Splátky pre OZ Mólo €   62 653,16 

Schválené zmluvy k projektom  GPHD16 € 185 265,61 
Z toho finálna realizácia: 
Suma 1. Splátky € 146 761,28 
Suma 2. Splátky €   35 199,09 
 
Suma nerealizovaného  projektu €     1 800,00 
Suma nedočerpaných projektov €     1 491,24 
bude automaticky presunutá do 18. ročníka grantového program z verejnej zbierky konanej v 
období 2016 06 – 2017 05 (o dva ročníky z časového dôvodu realizácie grantového programu 
naväzujúceho na verejnú zbierku).   

 

 

Prílohy: 
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1. Tabuľkový prehľad Grantov a ich čerpania 
2. Prehľad vypisov z Banky 

 

 

S pozdravom, 

 
Mgr. Dana Rušinová  Ing. Drahoslava Gajdošová 
správkyňa nadácie  finančný manažer 


