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Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako príslušný
správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“) v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaní o návrhu na predĺženie verejnej zbierky
zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-019470 občianskeho
združenia s názvom Amnesty International Slovensko, so sídlom Štefánikova 4475/16, 811 04 Bratislava-Staré
Mesto, IČO: 30815410, rozhodlo takto:
Výrok
Podľa § 7 ods. 4 zákona o zbierkach sa na základe podaného návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie verejnej
zbierky s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2021“, zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým
číslom verejnej zbierky 000-2021-019470 občianskeho združenia s názvom Amnesty International Slovensko
predlžuje vykonávanie verejnej zbierky zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej
zbierky 000-2021-019470 na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv, ktorej výnos bude použitý na území
Slovenskej republiky.
1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky
000-2021-019470 sa vykoná občianskym združením Amnesty International Slovensko (ďalej len „občianske
združenie“) na celom území Slovenskej republiky kombináciou týchto spôsobov:
a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky do 15. júla 2023,
b) zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek do 15. júla 2023; občianske združenie otvorí pokladničky do
15 dní odo dňa ukončenia vykonávania zbierky do stacionárnych pokladničiek a zabezpečí, aby vybrané príspevky
boli po vyhotovení zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky na
osobitný účet,
c) predajom predmetov do 15. júla 2023, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške minimálne 55% predajnej
ceny; občianske združenie vedie evidenciu o predmetoch určených na predaj a takto získané príspevky za každý
kalendárny mesiac trvania zbierky vloží na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca;
2. predbežnú správu zbierky predloží občianske združenie ministerstvu vnútra najneskôr do 13. októbra 2023 a bude
obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a
bankové výpisy z osobitného účtu;
3. záverečnú správu zbierky predloží občianske združenie ministerstvu vnútra najneskôr do 15. júla 2025 a bude
obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky;

4. občianske združenie na svojom webovom sídle www.amnesty.sk informuje o predĺžení vykonávania zbierky
zapísanej v registri zbierok; na webovom sídle občianske združenie zverejní v príslušných lehotách podľa bodu
2. a 3. tohto rozhodnutia predbežnú správu zbierky obsahujúcu prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého
výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a záverečnú správu zbierky s obsahom podľa bodu 3. tohto
rozhodnutia, a to počas aspoň 12 mesiacov.
Odôvodnenie
Návrhom zo dňa 01. júna 2022 požiadalo občianske združenie s názvom Amnesty International Slovensko správny
orgán o predĺženie vykonávania zbierky s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2021“, zapísanej do registra zbierok
pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-019470, ktorý bol správnemu orgánu doručený dňa 06. júna 2022
a zaevidovaný pod číslom SVS-OVS2-2022/028734. Občianske združenie požiadalo o predĺženie vykonávania tejto
zbierky do 15. júla 2023, ktorá bude vykonávaná spôsobmi podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona o zbierkach.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa na predĺženie vykonávania verejnej zbierky občianske združenie uviedlo
pandémiu ochorenia COVID – 19, ktorá negatívne poznačila priebeh verejnej zbierky, čo malo za následok, že
vyzbierané finančné prostriedky nepostačujú na naplnenie účelu zbierky. Občianske združenie súčasne priložilo
podľa § 13 ods. 2 zákona o zbierkach predbežnú správu zbierky už vykonanej zbierky pod registrovým číslom
zbierky 000-2021-019470, v ktorej oznámilo, že do 31. mája 2022 bol celkový hrubý výnos zbierky v sume 195,50
EUR, ktorá bola získaná formou zasielania dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky v sume
40 EUR, formou zbierania príspevkov do stacionárnych pokladničiek v sume 23,50 a formou predaja predmetov
v sume 132 EUR.
Správny orgán do registra zbierok zapísal vykonávanie zbierky občianskym združením Amnesty International
Slovensko pod registrovým číslom 000-2021-019470, ktorá sa vykonáva od 16. júla 2021 do 15. júla 2022
formou zasielania dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky a formou zbierania príspevkov do
stacionárnych pokladničiek a formou predaja predmetov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona o zbierkach môže správny orgán povoliť predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3
o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením zbierky zapísanej v registri zbierok a musí
obsahovať dôvod predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky a predbežnú správu už vykonanej zbierky k poslednému
dňu predchádzajúceho mesiaca podľa § 13 ods. 2 zákona o zbierkach. Správny orgán vydá rozhodnutie o predĺžení
vykonávania zbierky do 15 dní odo dňa podania návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky a vykoná zápis
v registri zbierok.
Skutočnosť, že pandémia ochorenia COVID – 19 negatívne poznačila priebeh verejnej zbierky, čo malo za následok,
že vyzbierané finančné prostriedky nepostačujú na naplnenie účelu zbierky považuje správny orgán za dostatočný
dôvod hodný osobitného zreteľa na predĺženie vykonávania už zapísanej zbierky do registra zbierok, a preto rozhodol
tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov rozklad na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekciu verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, v lehote 15 dní od jeho doručenia. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
JUDr. Jana Vallová, PhD.
riaditeľka odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866
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Doručuje sa
Amnesty International Slovensko, Štefánikova 4475/16, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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