
Záverečná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia SLNIEČKO NA CESTE!   

  

Názov: SLNIEČKO NA CESTE! 

Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: Limbová 1, 833 40  Bratislava 

IČO: 42306116 

Meno a Priezvisko štatutárneho orgánu: MUDr. Erich Murár, PhD. 

Web stránka: www.slnieckonaceste.sk 

Bankové spojenie: Fio banka, pobočka Nám. SNP 21, 811 01  Bratislava 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK60 8330 0000 0027 0163 7193 

e-mail: slniecko@slnieckonaceste.sk 

Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Lenka Tašková Valicová 

 

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

  

Názov verejnej zbierky: SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom 

Registrované číslo verejnej zbierky: 000-2019-020270 

Názov správneho orgánu: Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej 

vnútornej správy 

Územie použitia verejnej zbierky: Slovenská republika 

Dátum začatia verejnej zbierky: 21.06.2019 

Dátum ukončenia verejnej zbierky: 21.06.2020 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Eurovea, Pribinova 10, 811 09  Bratislava a Magio 

pláž Bratislava (21.6.2019) 

 



Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Areál a hotel Divoká Voda, adresa: Vodné dielo – 

Čunovo, 850 09  Bratislava 59 (22. a 23.6.2019) 

Kde sa zbierka vykonávala: dobrovoľné finančné príspevky na účet (celé územie SR)  

(21.6.2019 – 21.6.2020) 

Účelom verejnej zbierky bol rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy.  

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti OZ SLNIEČKA NA 

CESTE!  

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierky sa vykonávala v 1 stacionárnej pokladničke 

a v 1 prenosnej pokladničke, ktoré boli zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením. 

Eurovea 

 Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

1 32,59 

2 43,46 

Spolu 76,05 

Magio pláž 

 Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

1 21,65 

2 37,55 

Spolu 59,20 

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 135,25 EUR  

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

1 52,51 

2 47,79 

Spolu                    100,30 

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 100,30 EUR  

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka sa vykonávala prostredníctvom dobrovoľných 

príspevkov na bankový účet. Na bankový účet neboli poukázané žiadne finančné príspevky 

(obdobie od 21.6.2019-21.6.2020). 

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 00,00 EUR  

Hrubý výnos z verejných zbierok: 235,55 EUR  



Peňažné príspevky vykonávané prostredníctvom zbierky do pokladničiek, boli vložené na 

bankový účet verejnej zbierky dňa 04.07. 2019.  

O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica. 

Občianske združenie SLNIEČKA NA CESTE! zverejnilo túto predbežnú správu na webovom 

sídle: www.slnieckonaceste.sk. 

Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE! už od roku 2012 pomáha hlavne deťom, 

ktoré utrpeli úrazy alebo vážne zranenia pri rôznych dopravných nehodách. Prvé dva roky 

sme pôsobili v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od januára 

2014 je našim sídlom Národný ústav detských chorôb v Bratislave. Postupne chceme našu 

činnosť rozšíriť a spájať detské chirurgie tak, aby bolo SLNIEČKO NA CESTE! naozaj 

zmysluplným a užitočným celoslovenským projektom. 

Čistý výnos z verejných zbierok: 235,55 EUR  

Za peňažné príspevky boli vytlačené knižky Prvá pomoc pre rodičov a zábava pre deti so 

Slniečkom. Knižky sú navrhnuté priamo pre naše združenie. Tieto brožúrky budú rozdané 

a umiestnené na oddeleniach  a aj na ambulantných častiach Kliniky detskej chirurgie. 

Faktúra predstavuje sumu 269,76 EUR. Vyzbierané finančné prostriedky boli v sume 235,55 

EUR, t.z. že finančný rozdiel, ktorý vznikol, OZ financovalo zo svojich vlastných finančných 

prostriedkov. 

Na upresnenie na účte, ktorý bol určený na verejnú zbierku bola suma 235,55 EUR. Faktúru 

sme museli uhradiť len v sume 225,55 EUR, teda ostalo tam 10,-EUR, ktoré sme mali k 

dispozícii až keď sme zrušili účet (takéto pravidlá má FIO banka). Účet sme zrušili a 10,- 

EUR (bolo prevedené na účet SK0983300000002900451930 ) sa použilo pri platbe resp. 

doplatku na predmetnú faktúru z účtu SK0983300000002900451930.   

 

 

Prílohy:   

1.Faktúra 2Agency s.r.o. 

2.Úhrada faktúry 

3.Tlačená verzia knižky 

 

 


