V Bratislave, dňa 03.07.2017

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odd. vnútorných vecí
Drieňová 22
826 86 Bratislava

V e c: Záverečná správa verejnej zbierky na všeobecne
prospešný účel ochrany zdravia
Účel: Verejná zbierka „DOBRÁK OD KOSTI“ na všeobecne prospešný účel
ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej
republiky na zakúpenie zdravotníckeho prístroja na diagnostiku
a monitorovanie detských hematologických a onkologických malignít.
Číslo povolenia:
SVS-OVS3-2016/019460, vydané Ministerstvom vnútra SR,
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, zo dňa
01.06.2016, s právoplatnosťou od 07.06.2016. Zbierka registrovaná
v registri zbierok pod číslom 000-2016-019460.
Trvanie zbierky:

15.06.2016 – 30.09.2016

Priebeh zbierky:
Tlačovú správu o vyhlásení verejnej zbierky, jej účelu a spôsobu vykonania
Nadácia oznámila prostredníctvom STV, televízie Markíza, Slovenského
rozhlasu a tlačovej agentúry SITA. Informácia o vyhlásení verejnej zbierky
a jej priebehu bola aktuálne zverejňovaná aj na internetovej stránke
nadácie www.kvapkanadeje.sk a www.dobrakodkosti.sk a tiež na
facebooku nadácie a kampane Dobrak od kosti .
Verejná zbierka bola inzerovaná aj v rámci letných festivalov Funrádio Dohoda a
charitatívneho kolobežkového maratónu z Košíc do Prahy „1000 km
s Dobrákmi od kosti“.

Všetky podujatia organizované Nadáciou Kvapka nádeje v sledovanom období
boli za účelom podpory verejnej zbierky a za účelom podporiť zapojenia širokej
verejnosti do charitatívnej činnosti s cieľom dokázať, že chuť pomáhať je
súčasťou ľudskej prirodzenosti a zodpovednosti a s cieľom získania finančných
prostriedkov na nákup prístroja a získania nových darcov kostnej drene pre
Národný register darcov kostnej drene SR.

Spôsoby získania prostriedkov a hrubý výnos zbierky:
a/ Dobrovoľné príspevky v prospech účtu verejnej zbierky – na základe
zverejnených informácií o verejnej zbierke, boli fyzickými a právnickými
osobami poukazované individuálne finančné dary v prospech účtu
verejnej zbierky počas jej trvania.
b/ Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek – počas charitatívneho
kolobežkového maratónu z Košíc do Prahy na propagačnom stánku
kampane v 8 etapových mestách bola inštalovaná stacionárna
pokladnička.
c/ Predaj predmetov s logom nadácie – počas trvania verejnej zbierky na
propagačnom stánku kampane na letných festivaloch a v etapových
mestách charitatívneho kolobežkového maratónu z Košíc do Prahy sa
predávali predmety s logom nadácie;
e/ Predaj vstupeniek – nadácia počas trvania verejnej zbierky nepredávala
vstupenky na podujatia usporadúvané na podporu verejnej zbierky a
získanie príspevkov;
f/ Zasielaním darcovských SMS správ – SMS zbierka bola zabezpečená
prostredníctvom spoločnosti Forum donorov formou posielania SMS
správ na krátke číslo 877. Príspevok z ceny zaslanej darcovskej SMS
správy bol 1,92 eura z ceny jednej darcovske SMS správy a tieto boli
odvedené na účet verejnej zbierky.
Tabuľka hrubých výnosov verejnej zbierky 15.06.2016 – 30.09.2016:
Spôsob získania
a) Finančné dary od právnických
a fyzických
osôb
15.06.201630.09.2016:
b)
darcovské
SMS
správy
15.09.2016-30.09.2016:
c) príjmy z predaja predmetov
Výnosové úroky
SPOLU hrubý výnos:

Počet SMS
správ

Suma v EUR
4 100,00
38,40
1 415,18
0,08
5 553,66

Tabuľka nákladov verejnej zbierky 15.06.2016 – 30.09.2016:
Bankové poplatky a zrážková daň na účte verejnej
zbierky
Správny poplatok

36,30

SPOLU:

56,30

Čistý výnos verejnej zbierky:

20,00

5.497,36 EUR

Čistý výnos verejnej zbierky DOBRÁK OD KOSTI na verejnoprospešný účel
bol použitý na zakúpenie špeciálneho lineárneho mikroskopu pre troch
pozorovateľov pre Referenčné centrum diagnostiky a liečby detských
leukémií a lymfómov DFNsP Bratislava. Z účtu verejnej zbierky bola
uhradená suma 5500,00 EUR a zvyšok bol uhradený z ostatných
prostriedkov nadácie.
S úctou

Ing. Bernát Štefan
správca nadácie

Príloha:
- Darovacia Zmluva s DFNsP – o poskytnutí mikroskopu v hodnote
27.999,60 EUR
- Faktúra 30160069 – Zena-R Slovakia s.r.o.
- Výdavkový doklad 20,- EUR – správny polatok k Žiadosti
o registráciu VZ

