Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
Bratislava, dňa 31. októbra 2018

Vec: Predbežná správa k verejnej zbierke Tehlička

V súlade s podmienkami rozhodnutia z 23. októbra 2017 (č. SVS–OVS2–2017/035609)
o povolení verejnej zbierky Tehlička 2018 (ďalej len zbierka) § 4 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z.
o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, predkladáme
nasledovné vyúčtovanie:

I.

Prehľad vykonávania zbierky

Zbierka bola povolená od 1. januára 2018 do 31. júla 2018 a vykonávala sa týmito spôsobmi:
a) Počas celého trvania verejnej zbierky Tehlička mali darcovia možnosť prispievať
priamo na účet verejnej zbierky 2620852641/1100 vkladom alebo prevodom.
Na tento istý účet prichádzali finančné prostriedky darované online
prostredníctvom systému darujme.sk alebo poštovou poukážkou prostredníctvom
Slovenskej pošty. Darcovia sa s výzvou na darovanie mohli stretnúť vďaka
reklamným nosičom (letáky, brožúry, online bannery, PR články, blogy) alebo boli
priamo oslovení na koncerte, v strediskách, stretkách, kostoloch či vďaka našim
saleziánskym partnerom.
b) Do uzatvorených a riadne označených stacionárnych pokladničiek v rámci
Slovenska od 14. februára 2018 do 4. apríla 2018 prispievali najmä zapojené školy
a saleziánske strediská. Zapojilo sa 99 materských, základných a stredných škôl
a 36 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom
Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné
a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako

podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky
školy realizovali, s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.
c) O vyberanie finančných prostriedkov od darcov do uzavretých a zabezpečených
prenosných pokladničiek v rámci Slovenska od 12. marca 2018 do 25. marca 2018
nik neprejavil záujem a tento spôsob vykonávania zbierky nebol realizovaný.

II.

Prehľad hrubého výnosu zbierky

Celkový výnos zbierky:

163 310,50 EUR

Spôsob vykonávania zbierky
dobrovoľné peňažné príspevky
príspevky do stacionárnych pokladničiek
príspevky do prenosných pokladničiek
Spolu

III.

EUR
95 760,81
67 549,69
0,00
163 310,50

Náklady spojené s konaním zbierky

Náklady na konanie zbierky:

26 407,99 EUR

(16,17 % z výnosu)

Tvorili ich predovšetkým náklady na tlač, administratívu a vyhotovenie propagačných
materiálov a iných materiálov súvisiacich s kampaňou (podľa prílohy).

IV.

Čistý výnos zbierky

Po odrátaní nákladov spojených s konaním zbierky je čistý výnos zbierky
136 902,51 EUR

(83,83 % z hrubého výnosu).

V.

Zverejnenie predbežnej správy

Správa, ktorá obsahuje prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého výnosu zbierky podľa
spôsobov jej vykonávania je uverejnená http://www.tehlicka.sk/o-tehlicke#tehlicka-2018.
v sekcii Tehlička 2018.

Ján Rešutík
zodpovedný za zbierku
riaditeľ kancelárie SAVIO o. z.

Prílohy:
1. Náklady spojené s konaním verejnej zbierky, účtovné doklady:
•

Došlé faktúry (20 s.)

•

Administratíva - výplatné pásky (1 s.) + faktúry za poskytnuté služby (7 s.)

•

Poštové doklady (8 s.)

2. Bankové výpisy účtu verejnej zbierky 01/2018 – 07/2018 (88 s.)

