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Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých DMS 2015“ 
 
Amnesty International Slovensko Vám týmto na základe bodu 9. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR 
číslo SVS-OVS3-2015/003169 zo dňa 14. januára 2015 predkladá predbežnú správu verejnej zbierky 
pod názvom „Ľudské práva pre všetkých DMS 2015“, 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 uskutočňuje verejnú zbierku „Ľudské práva pre všetkých DMS 2015“ 
na území celej Slovenskej republiky v čase od 1. februára 2015 do 31.decembra 2015. Príjmy verejnej 
zbierky sú sústreďované na bankovom účte Amnesty International Slovensko č. 
SK0911000000002946463806 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 www.amnesty.sk. 
 
Verejná zbierka sa uskutočňovala prostredníctvom krátkych SMS správ na číslo 877 v súlade s bodom 
2. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej zbierky. 
Cena krátkej SMS predstavovala 1,92 Eur. Krátke SMS správy na číslo 877 sa posielali počas obdobia 
1. február 2015 až 31. december 2015. 
 
Výnos verejnej zbierky 
 
Hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval ku dňu 31. 12. 2015 sumu 24,96 Eur, pričom v tejto sume 
sú zahrnuté len príjmy z krátkych SMS správ na číslo 877. 
 
Náklady na konanie verejnej zbierky boli nulové. 
 
Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 24,96 Eur.  



 
Podrobný prehľad výnosov a nákladov verejnej zbierky 
 
Príjmy  

Príjmy z krátkych SMS správ 24,96,-- 

Hrubý výnos verejnej zbierky 24,96,-- 

Náklady  

Náklady na krátke SMS správy        0,-- 

Čistý výnos (príjmy – náklady) 24,96,-- 

 
 
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 
 
Čistý výnos verejnej zbierky bol použitý v priebehu mesiaca december 2015 v súlade s cieľom verejnej 
zbierky – na podporu projektov Vzdelávania k ľudským právam, ktoré sa uskutočňovali najmä 
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 umožní zistiť, aký je ich postoj voči mnohým 
témam, ako reagujú na inakosť, aký je rozdiel medzi ich predstavami a realitou. Náklady na konanie 
zbierky nevznikli. 
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