
Bratislava, 11. 3. 2016 

 
Záverečná správa verejnej zbierky neziskovej organizácie  

poskytujúcej všeobecne prospešné služby 
 

 

Voices Vám týmto na základe bodu 11. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/029544 zo dňa 28. 
októbra 2014 predkladá záverečnú správu verejnej zbierky, ktorej účelom je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 

a rozvoj vzdelania a ochrana ľudských práv prostredníctvom realizácie vzdelávacích, kultúrnych a informačných 
projektov zameraných na podporu aktívnosti, tvorivosti a otvorenosti. Záverečná správa zbierky obsahuje prehľad 

nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu.  
 

Voices, n.o. uskutočnila verejnú zbierku na celom území Slovenskej republiky v čase od 25. novembra 2014 do 10. 

novembra 2015. Dobrovoľné peňažné príspevky tvoriace hrubý výnos verejnej zbierky boli sústreďované na 
osobitnom bankovom účte zbierky SK26 0200 0000 0033 9705 0156 vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s..   

 
 

Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky podľa spôsobov vykonávania 

 
Ako sme vás informovali v priebežnej správe z 2. februára 2016, hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval ku dňu 

31. 1. 2016 sumu 1825,99 Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z príspevkov na účet zbierky vo výške 1 440 Eur, 
príjmy zo zaslaných darcovských správ SMS 385,92 Eura a kreditný úrok 0,07 Eur. 

 
Počas uplynulých týždňov nám boli poukázané ešte dva príjmy zo zaslaných darcovských správ SMS (26,88 Eur a 48 

Eur) spolu vo výške 74,88 Eur, preto celkový hrubý výnos verejnej zbierky je 1900,87 Eur. V tejto sume sú 

zahrnuté príjmy z príspevkov na účet zbierky vo výške 1 440 Eur a príjmy zo zaslaných darcovských správ SMS 460,80 
Eura a kreditný úrok 0,07 Eur. Nákladmi zbierky budú len poplatky za vedenie osobitného účtu. 

 
Bankové výpisy z osobitného účtu za február 2016 a marec 2016 prikladáme v prílohe listu ako doplnenie k výpisom 

zaslaným spolu s priebežnou správou. 

 
 

Prehľad nákladov verejnej zbierky a výška čistého výnosu zbierky 
 

Náklady na realizáciu zbierky sú tvorené bankovými poplatkami súvisiacimi s vedením osobitného účtu v celkovej 

výške 63,24 Eur. Všetky ostatné náklady boli pokryté dobrovoľníckou prácou. Čistý výnos zbierky je teda 
1 837,63 Eur. 
 
 

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky   
 

Čistý výnos verejnej zbierky bol použitý v mesiacoch január a február 2016 v súlade s účelom – na rozvoj a ochranu 

duchovných hodnôt a rozvoj vzdelania prostredníctvom realizácie vzdelávacích, kultúrnych a informačných projektov 
zameraných na podporu aktívnosti, tvorivosti a otvorenosti. 

 
Príjmy z verejnej zbierky pomohli financovať výdavky na prípravu a realizáciu projektu večerných rozhovorov so 

zaujímavými ľuďmi v Bratislave a Trenčíne, ktoré majú za cieľ predstaviť mladým ľuďom vzdelaných odborníkov 

z pomáhajúcich profesií a ukázať tak, že na Slovensku máme aj v týchto oblastiach veľa inšpiratívnych príbehov. 
V diskusiách na nich ponúkame rôzne názory a prispievame tým k budovaniu kritického myslenia ľudí a k rešpektu 

k rôznorodosti. Konkrétne sme príjmy použili na prípravu obsahu, zabezpečenie komunikácie (textové a grafické 
materiály) celej série ôsmich podujatí a na realizáciu prvých dvoch akcií, ktoré sme realizovali v Impact HUB Bratislava 

9. februára a Klube Lúč Trenčín 16. februára.  
 

 

 
 

 
RNDr. Ivan Ježík, riaditeľ 

Nezisková organizácia Voices 

 


