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Vyúčtovanie verejnej  zbierky Tehlička, záverečná správa 

V súlade s podmienkami rozhodnutia z 9. novembra 2016 (č. SVS–OVS2–2016/033933)  
o povolení  verejnej zbierky Tehlička (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 nákladov zbierky 

Náklady na konanie zbierky predstavovali 26 998,36  EUR, čo je  17,49 %  z celkovej sumy. 
Podrobné rozdelenie nákladov zbierky spolu s faktúrami  a dokladmi bolo súčasťou 
predbežnej správy z 5. októbra 2017. 

 

II. Prehľad  použitia čistého výnosu zbierky 

Čistý výnos 127 352,1 EUR (82,51 % z hrubého výnosu) bol odoslaný partnerskej organizácii 
v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 80 000 EUR bola odoslaná 14.9.2017 a druhá splátka 
bola odoslaná 47 352,1 EUR bola odoslaná 18.12.2017. Čistý výnos bol použitý v zmysle 
povolenia zbierky na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej 
pomoci v Južnom Sudáne zo strany organizácie nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 Popis nákladu Miesto Dátum 

odoslania 
Odoslaná 

suma v EUR 
Použitá suma v 

EUR 

 
1 

Humanitárna potravinová pomoc pre 
rodiny v tábore pre vnútorne vysídlené 
osoby 

Južný Sudán – Juba, časť 
Gumbo 

14.9.2017 
a 

18.12.2017 
127 352,10 

97 135,71 

 
2 Školské uniformy pre žiakov základnej 

školy pre vnútorne vysídlené osoby 15 131,43 

 
3 Školské pomôcky pre žiakov základnej 

školy pre vnútorne vysídlené osoby 8 947,14 

 
4 Nábytok do základnej školy pre vnútorne 

vysídlené osoby 5 142,86 

 
5 Seminár na zvýšenie povedomia o zdraví, 

hygiene a budovaní mieru 466,29 

 
6 Voľnočasové športové a kultúrne aktivity 

v škole pre vnútorne vysídlené osoby  286,54 

 
7 Seminár o ochrane dieťaťa 154,06 

 
8 Bankové poplatky v Južnom Sudáne 90,00 

 
      

  Spolu 127 352,10 127 354,03 
  Rozdiel 1,93 EUR uhradila partnerská organizácia z vlastných zdrojov 
 
  

 
    

 

III. Popis realizovaných aktivít 
 

Humanitárna potravinová pomoc pre rodiny v tábore pre vnútorne vysídlené osoby, Juba-
Gumbo 

Distribúcia potravín bola zabezpečená pre 2020 rodín v tábore pre vnútorne vysídlené osoby 
v Juba, časť Gumbo, ako aj pre 500 najviac zraniteľných rodín žijúcich v komunitách v okolí 
tábora. Potraviny boli distribuované v krízovom období na konci každého mesiaca od júna do 
augusta 2018. Vnútorne vysídlené osoby v tábore si zvolili svojich zástupcov a rozdelili sa do 
skupín pozostávajúcich z 50 domácností v každej skupine. Dohodli sa na efektívnom 
prerozdeľovaní potravinových položiek. Vysídlené osoby prichádzali v 50-členných skupinách 
do priestoru skladu, kde počas distribúcie potravín zodpovední skontrolovali ich registračné 
karty, označené a opečiatkované vedením tábora. Na základe predloženej dokumentácie 
potom pristúpili k prideleniu mesačného podielu jedla pozostávajúceho z kukuričnej múky, 
fazule, kuchynského oleja a soli. Takto bolo rozdelených 2055 kusov 50-kilových vriec 
kukuričnej múky, 285 kusov 50-kilových vriec fazule, 190 kusov 20-litrových bandasiek oleja, 
ako aj 150 kusov 5-kilových kartónov soli.  
 
 
 



 

 

Podpora vzdelávania v základnej škole pre vnútorne vysídlené osoby, Juba-Gumbo 

Vďaka zbierke dostalo 1200 vnútorne vysídlených detí a 400 detí z miestnych komunít 
školskú uniformu ako aj školské pomôcky, ktoré by si inak nemohli dovoliť. Školské pomôcky 
zahŕňali zošity, ktorých počet pre každé dieťa sa odvíjal od počtu predmetov, pero a ceruzku. 
S pomocou ďalších partnerov boli v čase trvania projektu pre deti zabezpečené aj raňajky 
v podobe ovsenej kaše s mliekom. Zrealizovaný projekt prispel k lepším výsledkom detí 
v škole (77% detí dosahuje výborné výsledky), vyššiemu počtu detí v škole (v porovnaní 
s rokom 2018, kedy bolo v škole 1200 detí, sa v roku 2019 zapísalo na základnú školu až 2352 
detí), ako aj lepšej dochádzke.  

 

Sprievodné vzdelávacie a voľnočasové aktivity, Juba-Gumbo 

Zbierka podporila realizáciu športových a kultúrnych podujatí pre deti základnej školy pre 
vnútorne vysídlené osoby, ako aj vzdelávacie semináre na témy zdravia, hygieny a budovania 
mieru. Semináre boli realizované v spolupráci so zvolenými zástupcami vnútorne vysídlených 
osôb v tábore. Vďaka semináru o zdraví a hygiene sa podarilo zlepšiť hygienu v tábore, ako aj 
systém nahlasovania zdravotných problémov. Seminár na podporu budovania mieru 
zabezpečil identifikovanie nedostatkov v systéme interného manažmentu v tábore, 
vytvorenie efektívnejšej štruktúry riadenia, prerozdelenie úloh a zodpovedností medzi 
vedúcich tábora a tiež vytvorenie komisií zaoberajúcich sa témami mládeže, bezpečnosti, či 
znevýhodnených obyvateľov tábora. 

 

Materiálne zabezpečenie základnej školy pre vnútorne vysídlené osoby, Juba-Gumbo 

Z čistého výnosu zbierky bolo podporené aj vybavenie tried a učiteľského kabinetu 
potrebným nábytkom v škole pre vnútorne vysídlené osoby v Juba-Gumbo. Zakúpený 
nábytok zahŕňal lavice, stoly, lavičky a police na knihy.   

 

IV. Zverejnenie záverečnej správy 

Správa, ktorá obsahuje prehľad použitia čistého výnosu zbierky podľa spôsobov jej 
vykonávania je uverejnená http://www.tehlicka.sk/o-tehlicke v sekcii Tehlička 2017. 
 
 
Vypracovala: Adriana Mahdalová, projektová manažérka, SAVIO o.z. 
       
Prílohy:      

1. Dokumentácia odoslaných platieb  (2 s.) 
2. Prehľad použitia čistého výnosu od partnera (1 s.) 
3. Fotodokumentácia zrealizovaných projektov 

http://www.tehlicka.sk/o-tehlicke

