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                                                                          Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
                                                                          Sekcia verejnej správy MV SR 
                                                                          Odbor všeobecnej vnútornej správy 
                Drieňová 22 
                                                                          826 86 Bratislava 29 
                                                                   
VEC: Predbežná a Záverečná správa k verejnej zbierke  

 
Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme 

túto predbežnú a zároveň záverečnú správu k verejnej zbierke: 

Názov zbierky:  

 Vzdelaná spoločnosť - naša budúcnosť 

Organizátor:  

 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42 166 292 

Webové sídlo organizátora: 

 www.jaslovensko.sk 

Účely: 

 rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 

 rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy 

 rozvoj dobrovoľníckej činnosti 

 podpora práce s deťmi 

Správny orgán: 

 Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy 

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: 

 SVS-OVS2-2020/013943 

Dátum zápisu: 

 30. 04. 2020 

Registrové číslo zbierky: 

 000-2020-013943 

Spôsoby vykonávania: 

 zasielaním príspevkov na osobitný účet 

 zbieraním do stacionárnych pokladničiek 

 predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene 

 predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané 

na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek 

 zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické telekomunikačné 

siete alebo elektronické komunikačné služby 

Telefónne čísla na zasielanie darcovských SMS alebo pre volania na skrátené číslo: 

 877 
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Bankové spojenie: 

 Názov banky: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky 

 Kód banky: 8330 

 Číslo účtu: 

 IBAN: SK19 8330 0000 0029 0177 6673 

Dátum konania: 

 01. 05. 2020 – 30. 04. 2021 

Miesto konania: 

 Územie SR 

Zodpovedné osoby: 

 Mgr. Rudolf Tomica, Námestie Biely kríž 1111/2, 831 02 Bratislava – Nové Mesto 

Hrubý výnos zbierky: 

 0,00 EUR 

Čistý výnos zbierky: 

 0,00 EUR 

Náklad zbierky: 

 0,00 EUR  

 

Vzhľadom na vládou vyhlásenú a neodvolanú mimoriadnu situáciu a núdzový stav, ktoré ovplyvnili aj plánované 

aktivity organizácie súvisiace s verejnou zbierkou, bol výnos z verejnej zbierky: 0,00 EUR. Na bankovom účte pre 

účely verejnej zbierky je zostatok 10,00 EUR. Ide o vklad pri zriadení účtu zo dňa 27. 02. 2020 ako povinný 

minimálny zostatok na bankovom účte. Bankové výpisy 1/2020 a 2/2020 za obdobie do 31. 12. 2020 sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto správy. Za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2021 neboli generované bankové 

výpisy z dôvodu, že na predmetnom bankovom účte neboli realizované pohyby. (žiadne prichádzajúce ani 

odchadzajúce platby) V tomto prípade sa generuje bankový výpis len raz ročne, a to k 31. 12. daného roka. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, že neboli vyzbierané prostriedky v rámci tejto verejnej zbierky, predkladáme túto 

správu ako predbežnú a zároveň záverečnú správu. 

 

Ďakujeme Vám za kladné vybavenie. 

 

V Bratislave, dňa 02. 05. 2021 

                                                                    
 

                                                                                                                                   Mgr. Rudolf Tomica  


