Fórum života n.f., Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
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

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 2019
Registrové číslo zbierky: 000-2019-020283 (č.r.: SVS-OVS2-2019/020283)
2. Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky: Oto Naď, Mamateyova 26, Bratislava - Petržalka
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, ak je príspevok zahrnutý v ich cene
c) predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné
podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene
vstupeniek
d) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho
elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na číslo 877
6. Dátum začatia verejnej zbierky: 1. október 2019 (pre všetky spôsoby vykonávania VZ)
7. Dátum skončenia verejnej zbierky: 30. jún 2020 (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 0,70 €)
veľká sklenená sviečka – 4 € (výška príspevku 2,50 €)
virtuálna sviečka - 2€ (výška príspevku 90%)
DMS:
cena darcovskej SMS – 2 € (výška príspevku 1,92 €)
Vstupenky:
cena vstupenky podľa podujatia (výška príspevku 100%)
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,
rodín, núdznych, chorých a slabých. Podpora projektov, aktivít, advokácie, prevencie a vzdelávania
v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti, ľudského života a rodiny. Podpora vzdelávania, poradenstva
a konkrétnej pomoci v oblasti diskriminácie a násilia.
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1. Prehľad vykonávania zbierky
Fórum života, n.f. vykonávalo verejnú zbierku s názvom Sviečka za nenarodené deti 2019
pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-020283 na celom území SR, a to v období
od 1. októbra 2019 do 30. júna 2020. Fórum života, n.f. vykonávalo túto zbierku týmito
spôsobmi: zasielaním príspevkov na osobitný účet, predajom predmetov, a zasielaním
darcovských SMS. V rámci registrovanej VZ neboli zorganizované kultúrne podujatia s predajom
vstupeniek. Virtuálna sviečka bola realizovaná cez portál Darujme na organizáciu Fórum života,
o.z. z dôvodu výhodnejšieho spôsobu platieb cez platobné portály bánk a kreditných kariet.
Prijaté platby v tabuľke boli skúškou fungovania pôvodne plánovaného portálu.
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 2019“ činí 113 712,26 Eur (slovom
stotrinásť tisíc sedemstodvanásť eur a dvadsaťšesťcentov).
Obraty (príjmy) na bankovom účte za obdobie od 1.10.2019 do 30.6.2020 boli spolu
135 979,64 Eur. Po odpočítaní prijatých finančných prostriedkov za DMS Sviečka 2018 vo
výške spolu 34,56€ a pripočítaní poukázaných výnosov z DMS Sviečka 2019 v 7 až 9 mesiaci za
mesiace 4 - 6/2019 v sume spolu 62,12€ od Fóra donorov, po odpočítaní nákladov na predávané
predmety (NPT = nákup sviečok 21 841,92€ + nálepky 460,02€) je suma výnosov VZ vo výške
113 712,26 Eur, čo tvorí hrubý výnos vykonávanej VZ v zmysle rozhodnutia o povolení VZ
MVSR.
Hrubý výnos zbierky zo zasielania príspevkov na osobitný účet vrátane úrokov činí 10 Eur.
Hrubý výnos zbierky z predaja predmetov činí 134 829,16 Eur.
Hrubý výnos zo zasielaných darcovských SMS je spolu 1 175,04 € (1 140,48€-34,56€+69,12€).
NPT na DMS boli odpočítané prevádzkovateľom pred pripísaním na účet.
Sumarizácia na základe evidencie na bankovom účte podľa jednotlivých mesiacov a podľa
spôsobov vykonávania zbierky je uvedená v prílohe č. 1, tabuľka 1a výpis prijatých výnosov
DMS je uvedený v prílohe 1, tabuľka 1b a prehľad obratov na bankovom účte je v prílohe 2.
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Príloha č. 1 k Predbežnej správe z verejnej zbierky

Fórum života n.f.

Verejná zbierka SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2019
Hrubý výnos zbierky od 1.10.2019 do 30.6.2020
Tabuľka: PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA BANKOVÉHO VÝPISU
priamy
predaj
predaj
predaj
obdobie
príspevok
predmetov predmetov predmetov na účet
poštové
vklad
úroky
príspevok na
(virtuálna
poukážky VAKUP hotovosti na
bankový účet
sviečka)
na účet
BÚ z pokladne
od
do
1.10.2019
31.10.2019
4,00 €
6 753,44 €
630,00 €
268,30 €
1.11.2019
30.11.2019
3,00 €
85 162,90 €
12 255,17 €
2 804,30 €
1.12.2019
31.12.2019
1,00 €
11 763,98 €
422,00 €
- €
1.1.2020
31.1.2020
1,00 €
5 731,57 €
390,00 €
4 296,00 €
1.2.2020
29.2.2020
1,00 €
616,00 €
42,50 €
1.3.2020
31.3.2020
1 958,00 €
1.4.2020
30.4.2020
237,00 €
140,00 €
1.5.2020
31.5.2020
540,00 €
88,00 €
1.6.2020
30.6.2020
730,00 €
SPOLU
10,00 €
113 492,89 €
13 967,67 €
7 368,60 €
- €
z toho:
výnosy priamo na účet vrátane úrokov:
výnosy z predaja predmetov (sviečky):
darcovské SMS (DMS):
SPOLU VÝNOSY PODĽA PRÍJMOV BÚ od 1.102019 do 30.6.2020:
korekcia DMS:
mínus Prevody za Sviečku 2018
plus prevody za Sviečku 2019 (04-06/2020)
z toho výnosy VZ od 1.10.2019 do 30.6.2020 (korekcia DMS ) bez odpočítania nákladov na obstaranie predmetov
plus úroky
mínus Náklady na obstaranie predmetov (nákup sviečok 21 841,92€; nálepky 460,02€):
HRUBÝ VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY

SPOLU obraty
(príjmy) na
bankovom účte

DMS

7,68 €
11,52 €
15,36 €
432,00 €
552,96 €
53,76 €
34,56 €
11,52 €
21,12 €
1 140,48 €

7 663,42 €
100 236,89 €
12 202,34 €
10 850,57 €
1 212,46 €
2 011,76 €
411,56 €
639,52 €
751,12 €
135 979,64 €
10,00 €
134 829,16 €
1 140,48 €
135 979,64 €
-

-

34,56 €
69,12 €
136 014,20 €
- €
22 301,94 €
113 712,26 €

3. Bankové výpisy z osobitného účtu
Jednotlivé bankové výpisy za mesiace 10/2018 až 9/2019 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 28.9.2020
.......................................
Ing. Magdaléna Veselská, PhD.
Správca

