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Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2021“ 
 
Amnesty International Slovensko Vám týmto predkladá predbežnú správu verejnej zbierky pod názvom 
„Ľudské práva pre všetkých 2021“, 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 2021“ na 
území celej Slovenskej republiky v čase od 16.júla 2021 do 15. júla 2022. 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 2021 do 15. júla 2022 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 boli za tento rok silne poznačené 
Pandémiou Covid 19, kedy sme boli preto schopní vyzbierať len veľmi málo finančných prostriedkov, 
keďže väčšina plánovaných akcií, festivalov, diskusií bola z dôvodu Pandémie zrušená. 
Aj festival Pohoda sa uskutočnil len s veľmi obmedzeným počtom účastníkov a v skrátenej verzii. Tento 
festival väčšinou predstavuje pre nás najvyšší zdroj príjmu ročne do verejnej zbierky. Tento rok sa však 
vyzbieralo len veľmi malé množstvo príspevkov.  
Výroba predaných predmetov nebola financovaná z prostriedkov zbierky. Predajná cena predstavovala 
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100% príspevku na verejnú zbierku.  
 
 
 
Výnos verejnej zbierky 
 

Hrubý výnos verejnej zbierky tvorí sumu 195,50 Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja 

propagačných predmetov a príjmy zo stacionárnych pokladničiek, ako aj príjmy zo zasielaných 
dobrovoľných peňažných príspevkov. Malú časť predstavuje aj vrátenie preplatku odmeny pre jednu 
z našich Živých knižiek. 
 
Náklady na konanie verejnej zbierky boli 0 Eur.  

Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 195,50 Eur.  

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

Príjmy  
Príjmy z predaja propagačných predmetov, hrubý 
výnos  

132 

Príjmy zo stacionárnej pokladničky, hrubý výnos 23,50 
Príjmy zo zasielaných dobrovoľných peňažných 
príspevkov, hrubý výnos 

0 

Vrátenie preplatku 40 
Hrubý výnos verejnej zbierky CELKOVO 195,50 
Náklady  
Náklady 0 

Čistý výnos (príjmy – náklady) 0 
 
 
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky 
 
Čistý výnos verejnej zbierky doteraz použili hlavne pri organizovaní online diskusií, ktoré sme zvolili ako 
alternatívu k zrušením podujatiam, napríklad na spolufinancovanie Živých knižníc pre verejnosť a školy 
v online priestore, alebo pri ľudskoprávnom vzdelávaní na školách, vrámci našej aktuálnej kampane So 
súhlasom na školy. 
Tým nám výnos verejnej zbierky významne prispel k propagácii dodržiavania a ochrane ľudských práv na 
Slovensku.  
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