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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 2. apríla 2012 do 31. marca 2013. 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 2. 4. 2012 na svojej webovej stránke www.amnesty.sk dňa 3. 4. 2012.  
 
Do obchodných priestorov partnerských spoločností bolo umiestnených celkovo 5 kusov sklenených 
uzavretých prenosných pokladničiek riadne označených menom a logom organizácie, ako aj účelom 
zbierky. Pokladničky boli umiestnené mimo predajnej plochy obchodných priestorov. 
Dva kusy 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 
2. 4. 2012 uskutočňovala Amnesty International Slovensko verejnú zbierku aj prostredníctvom predaja 
predmetov – výročných správ, tričiek, náramkov a odznakov. Predmety boli okrem odznakov vyrobené v  
ešte v minulých rokoch a ostali z predchádzajúceho obdobia na sklade. Pre účely verejnej zbierky bolo 
v roku 2012 vyrobených 150 kusov odznakov, pričom zvyšných 150 kusov nešlo do nákladov na verejnú 
zbierku, ale z rozpočtu organizácie. Predajná cena predstavovala 100% príspevku na verejnú zbierku. 
Predmety sa predávali počas celého obdobia trvania verejnej zbierky.  
 
 



Výnos verejnej zbierky 

 
Hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval ku dňu 31.3.2013 sumu 314,55 Eur, pričom v tejto sume sú 
zahrnuté príjmy z uzavretých pokladničiek a príjmy z predaja predmetov.  
 
Náklady na konanie verejnej zbierky dosiahli sumu 73,01 Eur, čo predstavuje 23,22 % hrubého výnosu 
zbierky.  
 
Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 241,54 Eur.  
 
 
Podrobný prehľad príjmov a nákladov verejnej zbierky 

 

Príjmy  
Príjmy z uzavretých pokladničiek 55,35,-- 
Príjmy z predaja propagačných predmetov 259,20,-- 
Hrubý výnos verejnej zbierky 314,55,-- 
Náklady  
Náklady na výrobu propagačných predmetov    67,30,-- 
Ostatné náklady na konanie verejnej zbierky 5,71,-- 
Celkové náklady na konanie verejnej zbierky 73,01-- 
Čistý výnos (príjmy – náklady) 241,54-- 
 
 
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 

 
Čistý výnos verejnej zbierky bol využitý v priebehu mesiacov apríl 2012 - marec 2013 v súlade s cieľom 
verejnej zbierky – na podporu projektu Vzdelávanie k ľudským právam, ktoré sa uskutočnilo na viacerých 
stredných a vysokých školách na Slovensku. Z príjmov zbierky bol financovaný taktiež workshop 
vzdelávania k ľudských právam pre lektorov zameraný na práva LGBTI komunity a workshop o ľudských 
právach pre aktivistov a aktivistky. Celkové náklady na konanie zbierky dosiahli sumu 73,01 Eur, 
pričom sa za túto sumu podarilo pokryť cestovné náklady lektorov na workshopy a náklady na 
organizáciu workshopu.  
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Prílohy: fotokópie dokladov o výnose a nákladoch zbierky a o využití čistého výnosu verejnej zbierky 
 


