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PREDBEŽNÁ SPRÁVA ZBIERKY  

zostavená podľa § 13 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Názov verejnej zbierky: Sviečka za nenarodené deti 2017 

Registrové číslo zbierky: 000-2017-029903 (č.r.: SVS-OVS2-2017/029903) 

2. Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky: Ing. Magdaléna Veselská, PhD., bytom Mierová 

30, 82105 Bratislava 

3. Územie vykonávania verejnej zbierky: celé územie SR 

4. Účel verejnej zbierky: ochrana ľudských práv, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania 

a telovýchovy 

5. Spôsoby vykonávania verejnej zbierky:  

a) zasielaním príspevkov na osobitný účet  

b) predajom predmetov 

c) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho 

elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na číslo 877 

6. Dátum začatia verejnej zbierky: 1. október 2017 (pre všetky spôsoby vykonávania VZ) 

7. Dátum skončenia verejnej zbierky: 5. september 2018 (pre všetky spôsoby vykonávania VZ) 

8. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 5033357295/0900,  

IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295 

9. Ceny predmetov:  malá plastová sviečka – 1 € (výška príspevku 1 €)  

 veľká sklenená sviečka – 4 € (výška príspevku 4 €)  

 cena darcovskej SMS – 2 € (výška príspevku 1,92 €)  

10. Územie použitia výnosu z verejnej zbierky: celé územie SR. 

 

Účel použitia verejnej zbierky: Konkrétna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich 

detí, núdznych, chorých a slabých. Podpora projektov, aktivít a vzdelávania v oblasti ochrany 

ľudskej dôstojnosti, ľudského života a rodiny. 

 

1. Prehľad vykonávania zbierky 

Fórum života, n.f. vykonávalo verejnú zbierku s názvom Sviečka za nenarodené deti 2017 

pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-029903 na celom území SR, a to 

v období od 01. októbra 2017 do 5. septembra 2018. Fórum života, n.f. vykonávalo túto 

zbierku troma spôsobmi: zasielaním príspevkov na osobitný účet, predajom predmetov 

a zasielaním darcovských SMS.  
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2. Hrubý výnos zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky  

(evidencia na základe pohybov na osobitnom bankovom účte IBAN: SK25 0900 0000 0050 

3335 7295) 

Celkový hrubý výnos zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2017“ činí 109 147,36 Eur 

(slovom stodeväť tisíc jednostoštyridsaťsedem eur a tridsaťšesť centov).  

Obraty na bankovom účte za obdobie od 1.10.2017 do 5.9.2018 boli spolu 108 361,99€, po 

pripočítaní oneskorenej platby a poukázaní DMS od Fóra donorov je suma výnosov 

k 30.9.2018 vo výške 109 110,88 € plus poukázané výnosy z DMS vo výške spolu 36,48€ za 

mesiace 8 a 9/2018, prijaté v 10 a 11 mesiaci 2018, činí konečný hrubý výnos VZ vo výške 

109 147,36 Eur. 

 

Hrubý výnos zbierky zo zasielania príspevkov na osobitný účet vrátane úrokov  činí 0,01 Eur.  

Hrubý výnos zbierky z predaja predmetov činí  107 730,39 Eur.  

Hrubý výnos zo zasielaných darcovských SMS je spolu  1 416,96 Eur. 

 

Sumarizácia na základe evidencie na bankovom účte podľa jednotlivých mesiacov a podľa 

spôsobov vykonávania zbierky je uvedená v prílohe č. 1a a výpis prijatých výnosov DMS je 

samostatne uvedený v prílohe 1b. 

 

 

3. Bankové výpisy z osobitného účtu 

Jednotlivé bankové výpisy za mesiace 10/2017 až 9/2018 z účtu číslo SK25 0900 0000 0050 

3335 7295 vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s., tvoria prílohu č. 2 tejto Predbežnej správy 

zbierky.  

 

 V Bratislave, dňa 3.12.2018 

....................................... 

Ing. Magdaléna Veselská, PhD. 
Správca 
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