
NADÁCIA	KRESŤANSKÉHO	VZDELÁVANIA,	so	sídlom:	M.	R.	Štefánika	17,		
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	 	 	 	 	 	 OKRESNÝ	ÚRAD	MARTIN	
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	 	 	 	 	 	 	 	 													V	Martine,	dňa	18.2.2016	

Naše	číslo	 	 	 Vybavuje/linka	 	 	 miesto	odoslania/dátum	

1/2016	 	 	 	 Haško/0915896884	 	 													Martin/18.2.2016	

	

ZÁVEREČNÁ	SPRÁVA	VEREJNEJ	ZBIERKY	DETI	ZO	ZÁKLADNEJ	ŠKOLY	V	SRBSKU	

	

Verejná	 zbierka	 s	názvom	Deti	 zo	 Základnej	 školy	 v	Srbsku	 bola	 zapísaná	 	do	 registra	

	verejných	 zbierok	 pod	 registračným	 číslom	 zbierky:	 504-2015-005082	 rozhodnutím	

Okresného	úradu	Martin	č.	OU-MT-OVVS-2015/005082	zo	dňa	26.3.2015	(ďalej			aj			ako	

		 len	ako	 „Rozhodnutie“).	 Zbierka	 		bola	 		NADÁCIOU	 		KRESŤANSKÉHO	VZDELÁVANIA	

	so	 	sídlom:	 	M.	 	R.	Štefánika		17,	 	036		01		v	Martine,	 	IČO:	 	42062110		(ďalej	aj	ako		len	

	„Nadácia“)	vykonávaná	zbieraním	dobrovoľných	peňažných	príspevkov	do	prenosných	

pokladničiek	 na	Memorandovom	námestí	 (pri	 Evanjelickom	kostole)	 v	Martine,	 a	 to	 v	

dobe	od	29.3.2015	do	31.3.2015.	V	súlade		s	§		13		ods.	1		a	2		Zákona		č.		162/2014		Z.		z.	

o	verejných		zbierkach		a	o	zmene	a	doplnení			niektorých			zákonov	(ďalej			aj			ako			len			

„Zákon“)	 		 a	v	 zmysle	 		 bodu	 		 8.	 Rozhodnutia	 	predkladáme	 nasledovnú	 	záverečnú	

správu	zbierky.	

	
	 	



Prehľad		spôsobov		vykonávania		verejnej		zbierky	
	

1.Zbieraním	do	prenosných	pokladničiek	od	23.3.2015	do	30.3.2015	
	
Prenosná	pokladnička	č.	1.	

Prenosná	 pokladnička	 č.	 1	 bola	 v	období	 od	 23.3.2015	 do	 27.3.2015	 umiestnená	 pred	

Zborovým	domom	na	Memorandovom	námestí	v	Martine,	kde	mohli	prispieť	žiaci	ESŠ	

v	Martine.	Žiaci	druhého	stupňa	základnej	školy	si	pripravili	rôzne	aktivity	pre	mladších	

žiakov	 prvého	 stupňa	 aj	 svojich	 rovesníkov	 a	všetci	 spoločne	 sa	 aktívne	 zapojili	 do	

verejnej	 zbierky.	 Vyzbieraná	 suma	 zbieraním	 do	 prenosnej	 pokladničky	 č.	 1	

predstavovala	sumu	719,16	Eur.	

Prenosná	pokladnička	č.	2	

Dňa	 30.3.2015	 sa	 konala	 Veľkonočná	 besiedka	 Evanjelickej	 spojenej	 školy	 v	Martine	

(ďalej	 aj	 ako	 len	 „ESŠ“)	 v	evanjelickom	 kostole	 v	Martine,	 ktorá	 bola	 spojená	

s	veľkonočným	programom	žiakov	ESŠ	pre	rodičov	a	s	vykonaním	verejnej	zbierky	„Deti	

zo	 základnej	 školy	 v	Srbsku“.	 Všetci	 zúčastnení	 boli	 upovedomení	 o	účele	 verejnej	

zbierky,	 ako	 aj	 o	možnosti	 podporiť	 ju	 svojím	 dobrovoľným	 príspevkom.	 Za	 týmto	

účelom	 bola	 na	 Memorandovom	 námestí	 pred	 vchodom	 do	 kostola	 umiestnená	

prenosná	pokladnička	č.	2.	S	umiestnením	prenosnej	pokladničky	a	vykonaním	verejnej	

zbierky	 na	 tomto	 verejnom	 priestranstve	 vyjadril	 svoj	 písomný	 súhlas	 Mestský	 úrad	

Martin.	 Vyzbieraná	 suma	 zbieraním	 do	 prenosnej	 pokladničky	 č.	 2	 zo	 dňa	 30.3.2015	

predstavovala	 sumu	 598,36	 Eur.	 Po	 ukončení	 zbierky	 boli	 vyhotovené	 zápisnice	

o	otvorení	 pokladničiek	 1.	 a	 2.,	 za	 prítomnosti	 troch	 Nadáciou	 poverených	 osôb.	

Následne	 bol	 hrubý	 výnos	 z	oboch	 prenosných	 pokladničiek,	 spolu	 vo	 výške	 1	317,52	

Eur,	uložený	na	osobitný	účet,	číslo	účtu:	2948002376/1100,	vedený	v	Tatrabanka,	a.s.,	

a	to	dňa	13.4.2015.	Celkový		hrubý		výnos		verejnej		zbierky		predstavuje	1317,52		Eur.	

	



Prehľad	nákladov	verejnej		zbierky	
	

Jediné	nákaldy	spojené	s	realizáciou	verejnej	zbierky	spočivali	v	bankových	poplatkoch	

spojených	 so	 zriadením,	 vedením	 a	 zrušením	 osobitého	 účtu	 verejnej	 zbeiry,	 ktoré	

predstavoval	sumu	27,52	Eur.	

	
Prehľad	použitia	čistého	výnosu	zbierky	na	jej	účel	
	
Čistý	výnos	verejnej	zbierky	predstavoval	po	odpočítaní	bankových	poplatkov	1290	Eur	

a	 bol	 použitý	 na	 uhradenie	 nižšie	 uvedených	 nákaldov	 spojených	 so	 sociálnym	

projektom	 Evanjelickej	 spojenej	 školy	 v	 Martine	 zameraným	 na	 spoluprácu	 s	

partnerskou	školou	Jána	Čajaka	v	Srbsku.	Konkrétne	sa	jednalo	o	úhradu	faktúry	za	stravu	

a	ubytovanie	srbských	študentov	na	CAMPe	EGMT	v	Bojniciach	vo	výške	490	Eur,	ktorí	

do	školy	prišli	v	nasledujúcich	termínoch	19.3.2015	–	20.3.2015	(len	dospelí	učitelia)	a	

29.3.2015	 –	 1.4.2015	 (dospelí	 a	 žiaci	 školy).	 Ďalšia	 časť	 z	 čistého	 výnosu	 zbierky	 vo	

výške	250	Eur	bola	použitá	na	uhradenie	cestovných	nákladov	spojených	s	cestou	našich	

žiakov	z	Martina	do		Starej	Pazovy	a	späť.	

Poslednou	 položkou	 uhradenou	 z	 čistého	 výnosu	 verejnej	 zbierky	 bolo	 zakúpenie	

prezentačnej	techniky	/konkrétne	sa	jednalo	o	zakúpenie	dataprojektoru	a	obslužného	

prśilušenstva/,	ktorý	bol	využitý	pri	jednotlivých	spoločných	akciách	partnerských	škôl	

a	následne	bol	venovaný	ako	dar	partnerskej	škole.		Na	tento	účel	bolo	z	čistého	výnosu	

verejnej	zbeiirky	použitých		550	Eur.			

	

	

	

	

	



Prehľad	použitia	čistého	výnosu	verejnej	zbierky,	ktorý	predstavoval	1290	€	

Po	vyčerpaní	všetkých	finančných	prostreidkov	bol	bankový	účet	zriadený	pre	účel	tejto	

verejnej		(číslo	účtu:	2948002376/1100)	ku	dňu	30.10.2015	na	žiadosť	správcu	nadácie	

zrušený.		

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																					 	
	

V	Martine	dňa	18.2.2016																																													Doc.	Ing.	Bohdan		Hroboň,	PhD.	
																																																																																					správca		nadácie	

	

POLOŽKA	 SUMA	

Úhrada	cestovných	nákladov:	Stará	Pazova	

-	Martin	a	späť	

250	€	

Technické	 zabezpečenie	 akcií	 projektu	

ZIPS	(nákup	prezentačnej	techniky)	

550	€		

nákaldy	 na	 stravu	 a	 ubytovanie	 srbských	

študentov	na	CAMPe	EGMT	v	Bojniciach	

490	€	


