
 

1 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Záverečná správa z verejnej zbierky neinvestičného fondu EURO DEŤOM n.f. 
 
 
 

Názov:   EURO DEŤOM n. f. 
Sídlo:   Mlynské nivy 16547/71,82105 Bratislava, Slovenská republika  
IČO:   45733783 
DIČ:   2023081698 
Reg.č.:  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:   SK5709000000005162772858 
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Martina Jančovičová, Horné Saliby 350, Horné Saliby 
 
 

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov                      
Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde v Bratislave. 
 
 

Registrované číslo zbierky:    MV SR pod č. SVS – OVS2-2019/031888 
Názov zbierky:    -  
Dátum začatia zbierky:   18.10.2019  
Dátum ukončenia zbierky:   30.09.2020  

s predĺžením lehoty podľa § 11 odsek 4 Zákona do 30.09.2021 
Predbežná správa k 30.09.2021  

 
 
 
 Záverečná správa z verejnej zbierky za obdobie: 18.10.2019 – 30.09.2021  

 
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 príspevkov na osobitný účet zbierky; 
b) predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene; 
c) predajom vstupeniek  na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné  verejné  podujatie usporadúvané  
     na  získanie  príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.  

 
 
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 počas tohto obdobia niekoľko verejných zbierok. 
 
Hrubý výnos z verejnej zbierky:   
Celkový hrubý výnos z  verejnej zbierky formou zasielania dobrovoľných peňažných príspevkov bol za dané 
obdobie vo výške 3.362,00 €,  (slovom: tritisíctristošesťdesiatdva eur); 
 

HRUBÝ  VÝNOS z verejnej zbierky bol vo výške:     3.362,00 €   
(slovom: tritisítristošesťdesiatdva eur); 
 
 

Iný spôsob vykonávania zbierky sme nevyužili, z dôvodu pandemickej situácii na Slovensku.   
 

 
 
Prehľad nákladov – podrobný rozpis: 
 
Náklady spojené s konaním zbierky:  

a)  zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky: 
 
Náklady činili spolu sumu: -112,00 € (slovom: jedenstodvanásť eur);                                             
 

Táto suma pozostáva z poplatkov za vedenie účtu za dané obdobie na bankovom účte verejnej zbierky, 
vrátane poplatkov za generovanie výpisu a vysporiadanie účtu; 
 

NÁKLADY CELKOM:   - 112,00 €   (slovom: jedenstodvanásť eur); 

(slovom: jedenstodvanásť eur); 

 
 
 
CELKOVÝ ČISTÝ VÝNOS z verejnej zbierky bol vo výške:     3.250,00 €   
(slovom: tritisícdvestopäťdesiat eur); 
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Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel 
 

Územie použitia výnosu verejnej zbierky:   Slovenská republika  
 
Získané peňažné prostriedky uskutočnením verejnej zbierky sme použili na pomoc a podporu 
zdravotne postihnutých detí, ktoré v neinvestičnom fonde Euro deťom n.f. podporujeme. 
 
 
21.01.2020 - Sára a Ondrej Koščákoví - dvojičky     220,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, výživové doplnky na podporu imunity    
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.01.2020) 
 
21.01.2020 - Branislav Gálik          535,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, terapie, rehabilitácie     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.01.2020) 
 
21.01.2020 - Lukáš Ďurina          110,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, výživové doplnky, školské potreby     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.01.2020) 
 
21.01.2020 - Adam Štapinský         130,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, výživové doplnky, terapia     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.01.2020) 
  
07.07.2020 - Bálint Féher          255,00 € 
Účel: Zdravotnícke pomôcky     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 07.07.2020) 
 
03.08.2020 - Emília Šofárová          165,00 € 
Účel: Rehabilitácia     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 18.07.2020) 
 
03.08.2020 - Zion Herceg          240,00 € 
Účel: Kúpa špeciálnej polohovateľnej postele     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 18.07.2020) 
 
08.02.2021 - Sára a Ondrej Koščákoví - dvojičky       310,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, produkty na podporu imunity     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 02.02.2021) 
 
08.02.2021 - Lenka Hnidzíková         150,00 € 
Účel: Rehabilitácie a terapie     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 02.02.2021) 
 
08.02.2021 - Emília Šofárová          150,00 € 
Účel: Doplatok na rehabilitačný pobyt v Košiciach     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 02.02.2021) 
 
15.02.2021 - Richard Katrenčík         165,00 € 
Účel: Lieky, zdravotná obuv a zdravotnícke pomôcky     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 02.02.2021) 
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19.02.2021 - Zion Herceg          170,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, zdravotné pomôcky a hygienické pomôcky     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 02.02.2021) 
 
23.08.2021 - Lenka Hnidzíková         200,00 € 
Účel: Doplatok na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center, Piešťany     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.08.2021) 
 
23.08.2021 - Sára Demeterová         200,00 € 
Účel: Zdravotnícke potreby – antidekubitná sedačka     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.08.2021) 
 
23.08.2021 - Adam Štapinský         100,00 € 
Účel: Zdravotnícke pomôcky - bicykel     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 20.08.2021) 
 
03.10.2021 - Katarína Geletková         150,00 € 
Účel: Lieky a vitamíny, zdravotnícke pomôcky     
(Darovacia Zmluva zo dňa: 30.09.2021) 
 

SPOLU:                     3.250,- € 
 

Vyúčtovanie verejnej zbierky: 

Čistý výnos z verejnej zbierky:                  3.250,00 € 
(spôsob vykonávania a) 
Vyplatené peňažné príspevky  - Darovanie v súlade s účelom zbierky       – 3.250,00 € 
 
 

Zostatok ku dňu zrušenia bankového účtu, t.j. dňa 11.10.2021:                           0,00 € 
 
 
 

Podrobný prehľad vykonávania zbierky  podľa spôsobu vykonávania 
 
 a)  zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky: 
 

Hrubý výnos z verejnej zbierky:   
Celkový hrubý výnos z  verejnej zbierky bol za dané obdobie vo výške 3.362,00 €                                           
(slovom: tritisíctristošesťdesiatdva eur); 
Náklady spojené s konaním zbierky:  
Náklady činili spolu sumu: -112,00 € (slovom: jedenstodvanásť eur); 
Čistý výnos z verejnej zbierky:  3.250,00 €   
(slovom: tritisícdvestopäťdesiat eur); 
 

b)  predajom predmetov: 
Tento druh verejnej zbierky sme nevykonávali; 
Hrubý výnos z verejnej zbierky:   
Celkový hrubý výnos z  verejnej zbierky bol za dané obdobie vo výške 0,00 €  (slovom: nula eur); 
Náklady spojené s konaním zbierky: -0,00 € (slovom: nula eur); 
Čistý výnos z verejnej zbierky:  0,00 € (slovom: nula eur); 
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c ) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie 
usporadúvané na získanie príspevkov: 
 

Tento druh verejnej zbierky sme nevykonávali; 
Hrubý výnos z verejnej zbierky:   
Celkový hrubý výnos z  verejnej zbierky formou bol za dané obdobie vo výške 0,00 €  (slovom: nula eur); 
Náklady spojené s konaním zbierky: -0,00 € (slovom: nula eur); 
Čistý výnos z verejnej zbierky:  0,00 € (slovom: nula eur); 
 
 

Hrubý výnos z verejnej zbierky CELKOM:    3.362,00 €  
(slovom: tritisíctristošesťdesiatdva eur); 
 

Náklady CELKOM:   - 112,00 €   (slovom: jedenstodvanásť eur); 
 

CELKOVÝ ČISTÝ VÝNOS z verejnej zbierky bol vo výške:   3.250,00 €  (slovom:                                                                           
tritisícdvestopäťdesiat eur);                                        
 
 
 
Zbierku vykonávala: Martina Jančovičová/ správkyňa fondu 

Neinvestičný fond EURO DEŤOM n.f. zverejňuje všetky údaje ohľadom verejných zbierok na webovom sídle:                                                    
www.eurodetom.sk 

- v kolónke ZBIERKY:   LINK:   http://www.eurodetom.sk/zbierky/                                                                                                  

 

 

 
V Bratislave, dňa 10.12.2021 
 
 
 
 
 
 
             
         Martina Jančovičová  
           štatutárna zástupkyňa a osoba zodpovedná za vykonanie VZ 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurodetom.sk/

