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Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých“ 
 
Amnesty International Slovensko Vám týmto na základe bodu 9. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR 
číslo SVS-OVVS3-2014/022301 zo dňa 12. augusta 2014 predkladá predbežnú správu verejnej zbierky 
pod názvom „Ľudské práva pre všetkých 2016“, ktorej účelom je podpora projektov v oblasti ľudských 
práv, najmä projektu Vzdelávanie k ľudským právam, organizovanom na základných a stredných školách 
v Slovenskej republike.  
 
Priebeh verejnej zbierky 
 
Amnesty International Slovensko uskutočňovala verejnú zbierku „Ľudské práva pre všetkých 2016“ na 
území celej Slovenskej republiky v čase od 8. augusta 2016 do 31. júla 2017. Príjmy verejnej zbierky 
sú sústreďované na bankovom účte Amnesty International Slovensko č. 2940457341/1100 zriadenom 
v Tatra banke a.s..  
 
Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky spolu s číslom účtu verejnej zbierky zverejnila Amnesty 
International Slovensko v súlade s bodom 7. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR na svojej webovej 
stránke http://www.amnesty.sk/vyrocne-spravy/ dňa 2. 8. 2014.  
 
Verejná zbierka sa vykonávala  od 8 augusta 2016 do 31. júla 2017 prostredníctvom predaja 
predmetov, ako napríklad odznakov, tričiek, tašiek a ponožiek a to v súlade s bodom 2., odseku c) 
rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej zbierky, ako aj prostredníctvom zbierania 
príspevkov do stacionárnych pokladničiek, a to v súlade s odsekom b).  
Príspevky do stacionárnych pokladničiek a predaj predmetov sa vykonávali napríklad počas festivalu 
Pohoda v júli 2017, ako aj počas Dobrého trhu v septembri 2016, festivalu Cestou necestou v novembri 
2016, osláv Povstania v septembri 2016, Valného zhromaždenia AI vo februári 2016, počas FSEV 
v decembri 2016. Výroba predaných predmetov nebola financovaná z prostriedkov zbierky. Predajná 
cena predstavovala 100% príspevku na verejnú zbierku.  
 
Výnos verejnej zbierky 
 

http://www.amnesty.sk/vyrocne-spravy/


Hrubý výnos verejnej zbierky tvorí sumu 1128,40 Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja 
propagačných predmetov a príjmy zo stacionárnych pokladničiek. 
 
Náklady na konanie verejnej zbierky boli nulové. 
 
Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 1128,40 Eur.  
 
Podrobný prehľad výnosov a nákladov verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2016“ 
 

Príjmy  

Príjmy z predaja propagačných predmetov, hrubý 
výnos  

956,29 

Príjmy zo stacionárnej pokladničky, hrubý výnos 172,11 

Príjmy zo zasielaných dobrovoľných peňažných 
príspevkov, hrubý výnos 

0,-- 

Hrubý výnos verejnej zbierky CELKOVO 1128,40 

Náklady  

Náklady na výrobu propagačných predmetov 0,-- 

Čistý výnos (príjmy – náklady) 1128,40 

 
 
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 
 
Čistý výnos verejnej zbierky bol zatiaľ len čiastočne použitý a to v súlade s cieľom verejnej zbierky – na 
podporu projektov v oblasti ľudských práv a Vzdelávania k ľudským právam, ktoré sa uskutočňovali 
napríklad prostredníctvom tzv. živých knižníc, v ktorých žiaci a žiačky čítali namiesto tlačenej knihy živú 
knihu, teda počúvali príbeh konkrétneho človeka. Tento projekt umožňuje mladým ľuďom stretnúť sa so 
skutočnými hrdinami a hrdinkami. Osobná skúsenosť im umožňuje zistiť, aký je ich postoj voči mnohým 
témam, ako reagujú na inakosť, aký je rozdiel medzi ich predstavami a realitou a tak tento projekt 
pomáha búrať predsudky.  
Príjmy z verejnej zbierky pomohli tiež financovať časť výdavkov na zvyšovanie povedomia o ľudských 
právach na najväčšom festivale na Slovensku Pohoda v júli 2017, vrámci ktorého sme mali možnosť 
osloviť tisíce predovšetkým mladých ľudí, čím Amnesty International prispelo k propagácii dodržiavania 
ľudských práv na Slovensku. 
 
Verejná zbierka pomôže opäť financovať projekt Živých knižníc a podporí projekty v oblasti ľudských 
práv ako je napríklad deň Ľudských práv a koncert pre podporu ľudských práv.  
Náklady na konanie zbierky nevznikli. 
Celkové použitie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2016“ bude obsahom záverečnej správy 
zbierky, ktorá bude predložená Ministerstvu vnútra do 31. júla 2018. 
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