EURO DEŤOM n.f.
Mlynské nivy 16547/71
82105 Bratislava
IČO: 45733783
DIČ: 2023081698

mobil: +421 917 55 44 55
e-mail: info@eurodetom.sk
www.eurodetom.sk
reg.č.: OVVS – 21628/205/2010 – NF

Predbežná správa z verejnej zbierky neinvestičného fondu EURO DEŤOM n.f.
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Reg.č.:

EURO DEŤOM n. f.
Mlynské nivy 16547/71,82105 Bratislava, Slovenská republika
45733783
2023081698
OVVS – 21628/205/2010 – NF

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Martina Jančovičová /správkyňa
Mobil:
+421 917 55 44 55
E-mail:
info@eurodetom.sk
Web stránka:
www.eurodetom.sk
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky:
SK95 0900 0000 0051 1974 2004
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Martina Jančovičová, Považská 1985/7, 903 01 Senec
Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde v Bratislave.
Registrované číslo zbierky:
Názov zbierky:
Dátum začatia zbierky:
Dátum ukončenia zbierky:
Predbežná správa k 30.09.2017

MV SR pod č. SVS – OVS2-2016/031867
28.10.2016
30.09.2017
28.10.2016 – 30.09.2017

Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 28.10.2016 – 30.09.2017
Účelom zbierky je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu
v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania. Podpora formou príspevku na nákup zdravotníckych
pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu, podporu rehabilitačných a liečebných pobytov,
operácii na území Slovenskej republiky. Všeobecne prospešným účelom je ochrana zdravia, rozvoj a ochrana
duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, vzdelania a podpory práce s deťmi.
Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti neinvestičného fondu Euro deťom n.f.
v súlade s účelom fondu. Podpora a pomoc zdravotne postihnutých detí a ich rodiny na území Slovenskej
republiky na zabezpečenie finančných prostriedkov (financovanie/dofinancovanie) liečebných pobytov,
rehabilitácii, procedúr, liekov a zdravotníckych pomôcok nevyhnutných k ich liečbe.
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Spôsob vykonávania zbierky:
a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky;
b) zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom podniku
poskytujúceho elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877;
c) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané
na získanie príspevkov, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 1 eura z ceny vstupenky;
neinvestičný fond vedie evidenciu o vstupenkách určených na predaj.

Prehľad vykonávania zbierky
a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky;
Na účte verejnej zbierky sa zhromažďovali peňažné príspevky od darcov za účelom podpory a pomoci
zdravotne postihnutých detí a ich rodiny. Fond vykonával niekoľko zbierok za účelom podpory konkrétnych detí
a to:
Zbierka pre Vierku Hriňákovú – za účelom získania finančných príspevkov na liečebno-rehabilitačný
pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch;
Zbierka pre Andreja Labanca – za účelom získania finančných príspevkov na liečebno-rehabilitačný
pobyt v Adeli Medical Center v Pieštanoch;
Zbierka pre Mišku Chovanovú – za účelom získania finančných príspevkov na podporu zdravia,
špeciálnych liekov, vitamínov a probiotík;
Zbierka pre dvojičky Alexa a Timoteja Stanovčákových – za účelom získania finančných príspevkov na
rehabilitácie v centre Liberta v Košiciach a podporu zdravia;
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky formou zasielania dobrovoľných peňažných príspevkov bol za dané
obdobie vo výške 982,00 €, (slovom: deväťstoosemdesiatdva eur);

b) zasielaním darcovských správ;
Euro deťom n.f. v spolupráci s Fórum Donorov vykonávalo verejnú zbierku spôsobom zasielania darcovských
správ – prostredníctvom služby krátkych správ SMS na číslo 877.
Názov podniku DMS (Donors Message Service) – darcovská sms:
Fórum donorov
Baštová 5
811 03 Bratislava
Slovenská republika
Email: donorsforum@donorsforum.sk
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb, zapísané v registri na Okresnom úrade v Bratislave pod
číslom OVVS/498/2/2000
IČO: 31806376, DIČ: 2021564501
NIE SME PLATCAMI DPH
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 266 2475 004 / 1100
Kontakt:
Soňa Lexmanová, mobil 0903 905 658, lexmanova@donorsforum.sk
Ľubica Ďurďovič, mobil 0908 592 415, durdovic@donorsforum.sk
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Skrátené číslo: telefónne číslo: 877
Cena : 1 DMS – 2 €
Podiel prevádzaný na účet zbierky – 96% z každej DMS, t.j. 1,92 €.
Darcovskú SMS správu bolo možné posielať zo sietí operátorov: O2, Orange a Telekom. Viac informácii:
http://www.donorsforum.sk/
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky formou zasielania DMS bol za dané obdobie vo výške 203,52 €,
(slovom: dvestotri eur a päťdesiatdva centov);
POZNÁMKA:
ViĎ TABUĽKA v prílohe

c) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, usporadúvané na získanie príspevkov:
Priebeh vykonávania verejnej zbierky:
Fond konal verejnú zbierku spôsobom predajom vstupeniek na kultúrne podujatie za účelom získania
peňažných príspevkov na pomoc a podporu zdravotne postihnutých detí a ich rodiny v celkovom počte za dané
obdobie jednu zbierku. V cene vstupenky bol započítaný príspevok vo výške 1,00 €, (slovom: jedno eur).
.
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 57,00 € (slovom: päťdesiatsedem eur);

HRUBÝ VÝNOS SPOLU :
Hrubý výnos z verejnej zbierky bol počas doby jej trvania: vo výške: 1.242,52 € (slovom:
jedentisícdvestoštyridsaťdva eur a päťdesiatdva centov);

Zbierku vykonávala: Martina Jančovičová/ správkyňa fondu

Neinvestičný fond EURO DEŤOM n.f. zverejnil túto predbežnú správu na webovom sídle: www.eurodetom.sk
- v kolónke ZBIERKY: LINK: http://www.eurodetom.sk/zbierky/
V Bratislave, dňa 23.01.2018

Martina Jančovičová
štatutárna zástupkyňa a osoba zodpovedná za vykonanie VZ
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VYÚČTOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY OBDOBIE
03.10.2016
03.11.2016
03.11.2016
16.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
11.01.2017
11.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
18.01.2017
19.01.2018
30.01.2019
06.02.2017
28.03.2017
28.03.2017
30.03.2017
05.04.2017
26.04.2017
29.05.2017
29.06.2017
28.07.2017
30.08.2017
14.09.2017
22.09.2017
22.09.2018
22.09.2019
22.09.2020
25.09.2017
26.09.2017
26.09.2018
29.09.2017
06.10.2017
26.10.2017
30.11.2017
08.12.2017
09.01.2018
23.01.2018

PREDBEŽNÁ SPRÁVA Z VEREJNEJ ZBIERKY

Názov
Vklad v hotovosti
Verejná zbierka - Vzlet bosoriek
Verejná zbierka BSG - vklad na účet
Verejná zbierka ZŠ Kalinčiakova Bratislava
Verejná zbierka BSG - vklad na účet
Verejná zbierka ZŠ Kalinčiakova Bratislava
Príspevok pre Vierku Hriňákovú na liečenie
Príspevok pre Vierku Hriňákovú na liečenie
Príspevok pre Vierku Hriňákovú na liečenie
Príspevok pre Vierku Hriňákovú na liečenie
Zbierka Beh pre Euro deťom
Zbierka Beh pre Euro deťom
Zbierka Beh pre Euro deťom
Príspevok pre Vierku Hriňákovú na liečenie
Zbierka pre Mišku Chovanovú
Zbierka pre Mišku Chovanovú
Fórum Donorov - DMS
Zbierka pre Mišku Chovanovú
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Fórum Donorov - DMS
Zbierka pre dvojičky Alex a Timotej Stanovčák
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
Fórum Donorov - DMS
SPOLU

TYP*
a
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
b
b
b
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
b
a
b
b
b
b
b
a
b
c

CELKOM - HRUBÝ VÝNOS
* TYP/Spôsob vykonávania Verejnej zbierky:
a - zasielaním dobrovoľných peň.príspevkov na osobitný účet zbierky;

b - zasielaním darcovských správ;
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c - predajom vstupeniek na kult.podujatie usporadúvané na získanie príspevkov;

SUMA v EUR
15,00
57,00
154,00
65,00
58,00
185,00
20,00
50,00
20,00
10,00
15,00
20,00
10,00
10,00
200,00
10,00
99,84
20,00
19,20
5,76
17,28
11,52
5,76
9,60
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
3,84
40,00
7,68
5,76
5,76
5,76
5,76
982,00
203,52
57,00

1 242,52

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Reg.č.:

EURO DEŤOM n. f.
Mlynské nivy 16547/71,82105 Bratislava, Slovenská republika
45733783
2023081698
OVVS – 21628/205/2010 – NF

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Martina Jančovičová /správkyňa
Mobil:
+421 917 55 44 55
E-mail:
info@eurodetom.sk
Web stránka:
www.eurodetom.sk
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky:
SK95 0900 0000 0051 1974 2004
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Martina Jančovičová – správkyňa
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