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VYÚČTOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY 

SVS-OVS3-2013/032092 

 

 

Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia verejnej správy 

Odbor všeobecnej vnútornej správy 

Drieňová 22 

826 86 Bratislava 29 

 

V Bratislave 27.7.2015 

 

 

Vec:  Vyúčtovanie verejnej zbierky konanej pod názvom „Záchrana  pre dážďovníkov a netopierov“, 

schválenej pod číslom SVS-OVS3-2013/032092, dňa 17.12.2013. 

 

 

Žiadateľ- organizátor : 

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) 

Adresa - sídlo: Na Riviére 7/A, 841 04  Bratislava, (adresa v čase schválenia verejnej zbierky : Godrova 3/b, 

811 06 Bratislava)  

právna forma: občianske združenie 

IČO:  31771815  

 

CIEĽ ZBIERKY: 

 

Účelom získania finančných prostriedkov bolo  predovšetkým zastaveniu poklesu početnosti a posilnenie 

populácií akútne ohrozeného druhu európskeho významu dážďovníka tmavého, netopierov a ďalších druhov 

živočíchov v rámci celého Slovenska. 

 

 Získané finančné prostriedky boli  použité najmä na: 

 

 zastavenie úbytku populácií dážďovníkov a netopierov v dôsledku likvidácie ich hniezdnych 

biotopov v urbanizovanom prostredí  

 vytvorenie inštitucionálnych podmienok pre systematické riešenie ochrany hniezdnych biotopov 

dážďovníkov a netopierov  

 zachovávanie existujúcich a vytváranie náhradných hniezdnych možností pre dážďovníky a netopiere  

 zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti o problematike ochrany dážďovníkov, 

netopierov a iných ohrozených druhov  
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PRIEBEH ZBIERKY: 

Trvanie zbierky: 1.1. 2014 – 31.7.2014 

 

Celkový výnos: 5095,- EUR 

 

Podľa spôsobu získania: 

 

a) dobrovoľným zasielaním finančných príspevkov darcov prostredníctvom poštových a bankových 

poukážok alebo prevodom z účtu darcu, 0 EUR 

b) vyberaním finančných prostriedkov do uzavretých pokladničiek označených logom verejnej zbierky, 

v celkovej sume 5095,- EUR 

c) predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, v cene ktorých je zahrnutý príspevok na verejnú zbierku 

0 EUR 

 

Všetky získané finančné prostriedky boli vyzbierané do uzavretých pokladničiek označených logom 

verejnej zbierky počas vymenovaných akcií: 

 

 Vyzbierané prostriedky v celkovej sume 5095,-EUR boli vkladané  na účet zbierky do 10 dní po 

ukončení každej akcie. 

 

 Náklady spojené s konaním verejnej zbierky boli hradené z iných zdrojov. 

 

 Výnosy zbierky počas konania zbierky neboli použité.  

 

VYÚČTOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY 

 

Celkový výnos zbierky bol použitý v súlade s cieľom zbierky – konkrétne na nákup špeciálnych hniezdnych 

búdok pre dážďovníka obyčajného. Búdky boli inštalované na vhodné budovy v rôznych lokalitách 

Slovenska. Inštalácia búdok je jednou z aktivít projektu „Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus)              

a netopierov v budovách na Slovensku“. Ich cieľom je zvýšiť hniezdne možnosti a zachovať populáciu 

chránených živočíchov. Výnos verejnej zbierky bol použitý na kofinancovanie tohto projektu, uhradila sa 

z neho časť faktúry za nákup búdok. 

  

Dňa 16.6.2015 bolo zo samostatného zbierkového účtu číslo 2929902694/1100 vedeného v Tatra banke 

prevedených 4996,27 EUR na hlavný účet organizácie BROZ s číslom 4060012108/3100 vedeného 

v Sberbank.  

 

Dňa 19.6.2015 bolo zo samostatného zbierkového účtu číslo 2929902694/1100 vedeného v Tatra banke 

prevedených 98,73 EUR na hlavný účet organizácie BROZ s číslom 4060012108/3100 vedeného 

v Sberbank. 

 

Dotácia na hlavný účet v Sberbank zo samostatného zbierkového účtu bola 5095,- EUR. 

 

Následne 19.6.2015 bola z hlavného účtu v Sberbank uhradená faktúra za nákup búdok pre dážďovníky           

vo výške 37020,- EUR. 
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Zodpovední za zbierku:  

Ing. Andrea Chorváthová, Záhradnícka č. 8., 811 08 Bratislava 

výkonná riaditeľka BROZ 

 

 

Prílohy : 

1. Priebeh samostatného zbierkového účtu č. 2929902694/1100 

2. Kópiu faktúry na nákup búdok pre dážďovníky 

3. Platobný príkaz  z hlavného účtu organizácie BROZ s číslom 4060012108/3100 na úhradu faktúry na     

nákup búdok pre dážďovníky. 

 

mailto:broz@broz.sk
http://www.broz.sk/

