
 

V Bratislave, dňa  20.06.2019 

 

 

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

V  e c: Predbežná správa verejnej zbierky na všeobecne 
prospešný účel ochrany zdravia  

Príloha k žiadosti o predlženie verejnej zbierky číslo SVS-OVS2-2018/22349 
spracovaná v súlade s par. 13, ods. 2 zákona číslo 162/2014 Z.z. o verejných 
zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účel:  Verejná zbierka „Kvapka nádeje pre detskú onkológiu“ na všeobecne 
prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území 
Slovenskej republiky na podpory liečebných, školských, kultúrnych 
a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých 
nádorovým ochorením 

Číslo povolenia: SVS-OVVS2-2018/22349, vydané Ministerstvom vnútra SR, 
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, zo dňa 
25.07.2018, s právoplatnosťou od 26.07.2018. Zbierka registrovaná 
v registri zbierok pod číslom 000-2018-22349 

Trvanie zbierky: 01.08.2018 – 31.07.2019 

Priebeh zbierky: 

Tlačovú správu o vyhlásení verejnej zbierky, jej účelu a spôsobu vykonania 
Nadácia oznámila prostredníctvom STV, televízie JOJ, Slovenského 
rozhlasu a printových médií – Plus 1 deň, časopisy vydavateľstva 7 plus, 
Ringier a tlačovej agentúry SITA. Informácia o vyhlásení verejnej zbierky 
a jej priebehu bola aktuálne zverejňovaná aj na internetovej stránke 
nadácie www.kvapkanadeje.sk .  

http://www.kvapkanadeje.sk/


 

 Verejná zbierka počas celej doby trvania bola inzerovaná okrem uvedených 
médií aj prostredníctvom outdorovej reklamy – bilboardy a citylighty. 

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.  

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/  Zasielaním SMS správ – SMS zbierka bola zabezpečená prostredníctvom 3 
operátorov – Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. a Telefónica O2 
Slovakia s.r.o. formou posielania prázdnych SMS správ na krátke číslo 
830. Hodnota 1 SMS správy bola 3,- EUR a celá suma bola odvedená na 
účet verejnej zbierky. 

c/  Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek – počas trvania zbierky 
neboli inštalované žiadne stacionárne pokladničky. 

d/ Predaj predmetov s logom nadácie – počas trvania verejnej zbierky sa 
nepredávali žiadne predmety s logom nadácie; 

e/ Predaj vstupeniek – nadácia počas trvania verejnej zbierky nepredávala 
vstupenky na podujatia usporadúvané na podporu verejnej zbierky a 
získanie príspevkov; 

 

Tabuľka hrubých výnosov verejnej zbierky k 31.05.2019: 

Spôsob získania Počet SMS 
správ 

Suma v EUR 

a) Finančné dary od právnických 
a fyzických osôb 1.08.2018-
31.05.2019: 

  
92 759,24 

b) darcovské SMS správy 
1.08.2018-31.5.2019: 

  
93 735,00 

SMS zbierka – Orange Slovensko a.s. 13 390 40 170,00 

SMS zbierka – Slovak Telekom a.s. 9 462 28 386,00 

SMS zbierka – Telefónica O2 Slovakia 
s.r.o. 

8 393 25 179,00 

SPOLU hrubý výnos:   186 494,24 

 



 

 

Tabuľka predbežných nákladov verejnej zbierky: 

Bankové poplatky na účte verejnej zbierky 41,60 
Ostatné služby na spojené s podporou verejnej 
zbierky 
- kolok na žiadosť o verejnú zbierky 
Služby a materiál spojený s propagáciou verejnej 
zbierky: 

 
 

20,00 
 

42 431,87 
SPOLU: 42 493,47 

 

Predbežný výnos verejnej zbierky:    144.000,77 EUR 

 

Z predbežného výnosu verejnej zbierky bolo použitých: 

8.888,45 EUR - UNB Bratislava – nefinančný dar Perfusorov Compact Plus 

2 820,00 EUR – NÚDCH Bratislava – nefinančný dar vybavenie pre Laboratórium 

 

Výnos verejnej zbierky KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU na 
verejnoprospešný účel bude použitý v súlade s účelom zbierky . 

   

 

S úctou 

 

 

 

                                                                          

      Ing. Bernát Štefan 
        správca nadácie 


