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Fórum života n.f., Heydukova 14, 811 08 Bratislava 
IČO: 45 739 358 

Reg. na Obv. úrade Bratislava, č. sp.: ObU-BA-OVVS2-2012/1874,r.č.: OVVS-

18374/213/2012-NF 

Štatutárny orgán - správca: Ing. Magdaléna Veselská, PhD. 

web: http://www.sviecka.forumzivota.sk 

 

  

Záverečná správa verejnej zbierky 
 

v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov 

predkladáme záverečnú správu verejnej zbierky, zapísanej do registra zbierok pod č. 000-2016-

023947 s nasledujúcimi údajmi: 

Názov verejnej zbierky:  

Dokončenie základnej školy v diecéze Kahama pre najchudobnejšie deti 

1. Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky: Ing. Ivan Machara, Zábrehy 922/3, Žilina,  

2. Územie vykonávania verejnej zbierky: celé územie SR,  

3. Účel verejnej zbierky:     

 rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy 

 rozvoj dobrovoľníckej činnosti 

 rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc 

4. Spôsoby vykonávania verejnej zbierky:  

 zasielaním príspevkov na osobitný účet,  

5. Dátum začatia verejnej zbierky: 12. 09. 2016  

6. Dátum skončenia verejnej zbierky: 31. 03. 2017  

7. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu(IBAN): SK22 0900 0000 0051 1533 0109 

8. Územie použitia výnosu z verejnej zbierky: mimo územia SR  

- Účel použitia verejnej zbierky: finančná podpora chudobných detí v Tanzánii. 
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1 Sumárny prehľad hrubého výnosu zbierky 

Hrubým výnosom zbierky bola finančná suma vo výške 40 eur, zaslaná priamo na účet, 

pozri Tabuľka č. 1 nižšie.  

 

 

2 Prehľad nákladov verejnej zbierky 

Náklady zbierky vzhľadom na nízku vyzbieranú sumu boli vo výške 0 eur, čo predstavuje 

0 % z hrubého výnosu zbierky. 

 

3 Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky na jej účel 

Čistý výnos zbierky vo výške 40 eur bol použitý na podporu činnosti Saleziánov don Bosca, 

ktorí prostredníctvom vysielaných dobrovoľníkov pomáhajú najchudobnejším deťom 

v Tanzánii. Získané prostriedky boli použité na podporu práce týchto dobrovoľníkov v krajine, 

pre ktorú bola verejná zbierka organizovaná. 

Vzhľadom na veľmi nízku vyzbieranú sumu prostredníctvom tejto verejnej zbierky, aby bol 

splnený účel darovaných financií, bola táto podpora prostredníctvom tejto tretej strany 

najefektívnejšia. 

 

 

V Bratislave, 29.3.2019 

 

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

Ing. Magdaléna Veselská, PhD. 

správca 

Tabuľka č.1: PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA BANK. VÝPISU

od do

12.9.2016 30.9.2016 -  €           -  €           

1.10.2016 31.10.2016 20,00 €       20,00 €      

1.11.2016 30.11.2016 -  €           -  €           

1.12.2016 31.12.2016 -  €           

1.1.2017 31.1.2017 -  €           

1.2.2017 28.2.2017 -  €           

1.3.2017 31.3.2017 20,00 €       20,00 €      

40,00 €      40,00 €      

SPOLU 

obraty na 

bankovom 

účte

SPOLU

obdobie
priamy 

príspevok 

na účet


