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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEREJNEJ ZBIERKY ZIPS - Zemou Inde, Predsa Spolu
Verejná zbierka s názvom ZIPS – Zemou Inde, Predsa Spolu, bola zapísaná do registra
verejných zbierok pod registrovým číslom zbierky: 000-2014-032223 rozhodnutím
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OVS3-2014/032223 zo dňa 16.12.2014
(ďalej aj ako len „Rozhodnutie“). Zbierka bola NADÁCIOU KRESŤANSKÉHO
VZDELÁVANIA so sídlom: M. R. Štefánika 17, 036 01 v Martine, IČO: 42 062 110 (ďalej aj
ako len „Nadácia“) vykonávaná od 18. Decembra 2014 do 21. Decembra 2014.
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 o vykonaní verejnej zbierky.

Prehľad spôsobov vykonávania verejnej zbierky:
1. zbieraním do stacionárnych pokladničiek od 18.12.2014 do 21.12.2014
Stacionárna pokladnička č. 1.
Dňa 18.12.2014 sa konala Vianočná besiedka Evanjelickej spojenej školy v Martine
(ďalej aj ako len „ESŠ“) na Divadelnom námestí v Martine. Vianočná besiedka bola
spojená s vianočným programom študentov ESŠ pre rodičov ako aj pre celú verejnosť, s
občerstvením a s vykonaním verejnej zbierky ZIPS. Všetci zúčastnení boli upovedomení
o účele verejnej zbierky, ako aj o možnosti podporiť ju svojím dobrovoľným
príspevkom. Za týmto účelom bola na námestí umiestnená stacionárna pokladnička č. 1.
S umiestnením stacionárnej pokladničky a vykonaním verejnej zbierky na tomto
verejnom priestranstve vyjadril svoj písomný súhlas Mestský úrad Martin.
Vyzbieraná suma zbieraním do stacionárnej pokladničky č. 1 zo dňa 18.12.2014
predstavovala 931,26 Eur.

Stacionárna pokladnička č. 2

Stacionárna pokladnička č. 2 bola dňa 21.12.2014 umiestnená v Evanjelickom chráme v
Martine, počas Služieb Božích. Pokladnička č. 2 bola umiestnená na tomto mieste za
účelom zapojenia do verejnej zbierky veriacich z Evanjelického cirkevného zboru v
Martine, ktorí sú pravidelne informovaní o aktivitách Nadácie ako aj ESŠ a aktívne sa
zúčastňujú na podpore projektov oboch inštitúcií. Hrubý výnos zo stacionárnej
pokladničky č. 2 predstavoval sumu 244,- 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 stacionárnych pokladničiek, spolu vo výške
1175,26 Eur, uložený na osobitný účet, vedený v Tatrabanka, a.s., a to dňa 22.12.2014.

2. zasielaním príspevkov na osobitný účet od 18.12.2014 do 21.12.2014.
Pre účely verejnej zbierky bol v Tatrabanka, a.s. zriadený osobitný bankový účet, číslo
účtu: 294 846 2313/1100. V rámci informovania o vykonávaní verejnej zbierky na
webovom sídle Nadácie, ako aj prostredníctvom propagačných materiálov Nadácie sme
do pozornosti verejnosti uvádzali aj možnosť podporiť verejnú zbierku zasielaním
príspevkov na osobitný účet. Do tejto možnosti sa však počas celého trvnia zbierky nikto
nezapojil, preto výnos zo zasielania príspevkov na osobitný účet bol 0,- Eur.
Celkový hrubý výnos verejnej zbierky teda predstavoval – 1 175,26 Eur.
Prehľad nákladov zbierky
Jediné nákaldy spojené s realizáciou verejnej zbierky spočivali v bankových poplatkoch
/poplatok za zrušenie učtu/, ktorý predstavoval sumu 3,46 eur.
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel
Čistý výnos verejnej zbierky predstavoval po odpočítaní bankových poplatkov
1171,80 Eur a bol použitý na uhradenie nižšie uvedených nákaldov spojených so
sociálnym projektom Evanjelickej spojenej školy v Martine zameraným na spoluprácu s
partnerskou školou. Konkrétne sa jednalo o úhradu faktúr spojených s občerstvením pre
srbských návštevníkov (raňajky, obedy, večere – 596,60 €), 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 bola použitá na
uhradenie konferenčného poplatku spojeného s účasťou srbských učiteľov na VI.
Evanjleickej školskej konferencii (95,20 €), ktorá sa konala v termíne 20.-21.marca 2015
vo Veľkom Slávkove, kde naši hostia zo Srbska prezentovali model výučby náboženstva
v ich krajine.

Poslednou položkou uhradenou z čistého výnosu verejnej zbierky bolo uhradenie
nákaldov na prepravu srbských detí na Slovensko, aby sa mohli zúčastniť pobytového
tábora študentov evanjelického gymnázia z Martina /Evanjleikcé gymnázium je
organizačná zložka ESŠ/, ktorý sa konal v Bojniciach v termíne od 12. do 17. júla 2015.
Na tento účel bolo z čistého výnosu verejnej zbeiirky použitých 480 €.

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky, ktorý predstavoval 1171,80 €
POLOŽKA

SUMA

raňajky, obedy, večere

596,60 €

konferenčný poplatok-Veľký Slávkov

95,20 €

nákaldov na prepravu srbských detí na 480 €
Slovensko

Po vyčerpaní všetkých finančných prostreidkov bol bankový účet zriadený pre účel tejto
verejnej (číslo účtu: 294 846 2313/1100) ku dňu 26.8.2015 na žiadosť správcu nadácie
zrušený.

Doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.

správca nadácie

