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Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2019“ 
 
Amnesty International Slovensko Vám týmto predkladá predbežnú správu verejnej zbierky pod názvom 
„Ľudské práva pre všetkých 2019“, ktorej všeobecný účel je ochrana ľudských práv a podpora projektov 
v oblasti ľudských práv. 
 
Priebeh verejnej zbierky 
 
Amnesty International Slovensko uskutočňuje verejnú zbierku „Ľudské práva pre všetkých 2019“ na 
území celej Slovenskej republiky v čase od 16.júla 2019 do 15. júla 2020. 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.  
V súlade s paragrafom §13 ods. 5 zákona o zbierkach Amnesty International zverejnilo predbežnú 
správu zbierky na svojom webe, web linka je- 
https://www.amnesty.sk/verejna-zbierka/ 
 
Verejná zbierka sa vykonáva  od 16. júla 2019 do 15. júla 2020 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 Baval 
festivalu v Kokave, Guča festivalu v Zvolenskej Slatine, Pride v Košiciach a Bratislave, festivalu Punkáči 
deťom v Trenčíne, ako aj počas najväčšieho festivalu Pohoda v Trenčíne atď. 
Výroba predaných predmetov nebola financovaná z prostriedkov zbierky. Predajná cena predstavovala 
100% príspevku na verejnú zbierku.  
 
 
 

http://www.amnesty.sk/vyrocne-spravy/
https://www.amnesty.sk/verejna-zbierka/


Výnos verejnej zbierky 
 

Hrubý výnos verejnej zbierky tvorí sumu 2676,95 Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja 

propagačných predmetov a príjmy zo stacionárnych pokladničiek. 
 
Náklady na konanie verejnej zbierky boli 0 Eur.  

Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 2676,95  Eur.  

 
Podrobný prehľad výnosov a nákladov verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2019“ 
 
Príjmy  

Príjmy z predaja propagačných predmetov, hrubý 
výnos  

2014,5 

Príjmy zo stacionárnej pokladničky, hrubý výnos 662,45 
Príjmy zo zasielaných dobrovoľných peňažných 
príspevkov, hrubý výnos 

0,-- 

Hrubý výnos verejnej zbierky CELKOVO 2676,95 
Náklady  
Náklady-poplatok MV a charitatívne boxy 0 

Čistý výnos (príjmy – náklady) 0 
 
 
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 
 
Čistý výnos verejnej zbierky sme doteraz použili napríklad na spolufinancovanie online ľudskoprávnej 
diskusie v spolupráci s QUO Vadis počas pandémie korony, ako aj ďalšej ľudskoprávnej diskusie s O. 
Sencovom, pri jeho návšteve v Bratislave, organizácii Dňa ľudských práv, aj ľudskoprávneho festivalu 
v B. Štiavnici - Punk for Amesty, či Konferencie ľudských práv v Banskej Bystrici atď. Tým nám výnos 
verejnej zbierky významne prispel k propagácii dodržiavania a ochrane ľudských práv na Slovensku.  
  
Ďalšia predbežná správa verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2019“ bude predložená 
Ministerstvu vnútra do 13. októbra 2020. 
Rozhodnutie o predĺžení verejnej zbierky s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2019“ pod registrovým 
číslom 000-2019-021854 si prídem osobne prevziať. 
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