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Vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých“ 
 
Amnesty International Slovensko Vám týmto na základe bodu 9. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo 
SVS-OVVS3-2012/008621 zo dňa 2. apríla 2012 predkladá vyúčtovanie verenej zbierky pod názvom „Ľudské 
práva pre všetkých“, ktorej výnos bol použitý na podporu projektov v oblasti ľudských práv, najmä na projekt 
Vzdelávanie k ľudským právam, organizovaný na základných a stredných školách v Slovenskej republike.  
 
Priebeh verejnej zbierky 
 
Amnesty International Slovensko uskutočnilo verejnú zbierku „Ľudské práva pre všetkých“ na území celého 
Slovenskej republiky v čase od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014. Príjmy verejnej zbierky boli sústreďované na 
bankovom účte Amnesty International Slovensko č. 2661475117/1100 zriadenom v Tatra banke a.s., pod 
variabilným symbolom 5555.  
 
Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky spolu s číslom účtu a variabilným symbolom verejnej zbierky 
zverejnila Amnesty International Slovensko v súlade s bodom 7. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR zo dňa 27. 
3. 2013 na svojej webovej stránke www.amnesty.sk dňa 1. 4. 2013.  
 
Dva kusy zbierkových pokladničiek využívala kancelária Amnesty International Slovensko počas svojich 
verejných akcií na území celej Slovenskej republiky počas celého obdobia konania verejnej zbierky. 
 
V súlade s bodom 2., odseku c) rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej zbierky zo dňa 1. 4. 
2013 uskutočňovala Amnesty International Slovensko verejnú zbierku aj prostredníctvom predaja predmetov – 
tričiek, odznakov, sviečok, náramkov a CD. Z nákladov verejnej zbierky boli vyrobené odznaky a sviečky. 
Ostatné predmety boli vyrobené v ešte v minulých rokoch, alebo z iných prostriedkov rozpočtu organizácie. 
Pre účely verejnej zbierky bolo v roku 2013 vyrobených 300 kusov odznakov a 40 sviečok. Predajná cena 
predstavovala 100% príspevku na verejnú zbierku. Predmety sa predávali počas celého obdobia trvania 
verejnej zbierky.  
 
 
 

http://www.amnesty.sk/


Výnos verejnej zbierky 
 
Hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval ku dňu 31. 3. 2014 sumu 805,57 Eur, pričom v tejto sume sú 
zahrnuté príjmy z uzavretých pokladničiek, príjmy z predaja predmetov a vstupeniek. 
 
Náklady na konanie verejnej zbierky dosiahli sumu 253,40 Eur, čo predstavuje 31,45 % hrubého výnosu 
zbierky.  
 
Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 552,17 Eur.  
 
 
Podrobný prehľad príjmov a nákladov verejnej zbierky 
 

Príjmy  

Príjmy z uzavretých pokladničiek 175,30,-- 

Príjmy z predaja propagačných predmetov 510,27,-- 

Príjmy z predaja vstupeniek 120,00,-- 

Hrubý výnos verejnej zbierky 805,57,-- 

Náklady  

Náklady na výrobu propagačných predmetov 253,40,-- 

Celkové náklady na konanie verejnej zbierky 253,40,-- 

Čistý výnos (príjmy – náklady) 552,17,-- 

 
 
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 
 
Čistý výnos verejnej zbierky bol využitý v priebehu mesiacov apríl 2013 - marec 2014 v súlade s cieľom verejnej 
zbierky – na podporu projektu Vzdelávanie k ľudským právam, ktoré sa uskutočnilo na viacerých úrovniach.  
 
Najvýznamnejšou z aktivít bolo zorganizovanie akcie Summer camp 2013 - česko-slovenského týždňového 
stretnutia mladých aktivistov a aktivistiek, ktorí absolvovali intenzívne školenie o ľudských právach a súčasne 
tréning neformálneho vzdelávania s cieľom zapojiť ich do vzdelávacích aktivít Amnesty International 
Slovensko na stredných a vysokých školách na Slovensku. Príjmy z verejnej zbierky pomohli zafinancovať časť 
cestovných výdavkov tak pre účastníkov a účastníčky, ako aj pre prednášajúcich. Okrem toho boli tieto príjmy 
použité na pokrytie cestovných nákladov spojených s organizovaním workshopov na stredných a vysokých 
školách v Prievidzi a Banskej Bystrici. Druhou významnou položkou v nákladoch na projekt vzdelávania 
k ľudských právam boli vzdelávacie aktivity v rómskej komunite v Levoči v súvislosti s kampaňou za právo na 
vzdelanie pre deti a tiež vzdelávanie o práve na bývanie v komunite v Plaveckom Štvrtku. Verejná zbierka 
pokryla cestovné náklady spojené s týmito aktivitami. Súčasťou nákladov bol tiež nákup vzdelávacích 
publikácií a materiálov pre organizáciu aktivít na vzdelávacom podujatí pre základné a stredné školy 
Rozvojový deň, ktorý sa uskutočnil v Starej tržnici v Bratislave. Celkové náklady na konanie zbierky dosiahli 
sumu 563,31 Eur.  
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Prílohy: fotokópie dokladov o výnose a nákladoch zbierky a o využití čistého výnosu verejnej zbierky 


