
 

 

Predbežná správa k verejnej  zbierke Tehlička 
 

V súlade s podmienkami rozhodnutia z 21. novembra 2014 (č. SVS–OVS3–2014/030132)  

o povolení  verejnej zbierky Tehlička (ďalej len zbierka) § 4 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z. 

o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 

a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, predkladáme  

nasledovné vyúčtovanie: 

 

I. Prehľad vykonávania zbierky 

 

Zbierka bola povolená od 1. februára 2015 do 31. júla 2015 a vykonávala týmito spôsobmi: 
a) Počas celej celého trvania verejnej zbierky Tehlička, darcovia mali možnosť 

prispievať priamo na účet verejnej zbierky 2620852641/1100 v kladom alebo 

prevodom. Na tento istý účet prichádzali finančné prostriedky darované online 

prostredníctvom systému darujme.sk alebo poštovou poukážkou 

prostredníctvom Slovenskej pošty. Darcovia sa s výzvou na darovanie mohli 

stretnúť vďaka reklamným nosičom (citylighty, letáky, brožúry, online banery, PR 

články, blogy) alebo boli priamo oslovení na koncerte, v strediskách, stretkách, 

kostoloch či vďaka našim saleziánskym partnerom. 

b) Vďaka registrácií do systému DMS, ktorý spravuje Fórum donorov sme našim 

darcom a podporovateľom dali možnosť jednoducho prispieť prostredníctvom 

zaslania SMS správy na krátke číslo 877 s textom DMS TEHLIČKA. Fórum donorov 

nám postupne takto zaslané finančné prostriedky posielalo na účet s časovým 

posunom. Našim DMS číslom sa verejnosť stretla na koncerte – otváracom 

podujatí verejnej zbierky, na letákoch, plagátoch, nálepkách, online banneroch či 

PR článkoch, ktoré boli počas kampane distribuované. 

c) Do uzatvorených a riadne označených stacionárnych pokladničiek v rámci 

Slovenska od 17. februára 2015 do 12. apríla 2015 prispievali najmä zapojené 

školy a saleziánske strediská. Zapojilo sa viac ako 148 materských, základných 

a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach 

a mestách na celom Slovensku.  Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli 

zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku 

zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. 

V rámci zbierky školy realizovali, s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej 

zámeru. 

d) O vyberanie finančných prostriedkov od darcov do uzavretých a zabezpečených 

prenosných pokladničiek v rámci Slovenska od 17. februára 2015 do  2. marca 

2015 nik neprejavil záujem a tento spôsob vykonávania zbierky nebol realizovaný. 



 

 

 

e) Verejnú zbierku Tehlička už tradične spúšťa koncert. Naň si mohli naši darcovia, 

fanúšikovia kapiel a široká verejnosť kúpiť lístok v hodnote 5 eur priamo v deň 

jeho konania 17. februára 2015. Vstupenky boli číslovane a označené uvedenou 

sumou. Miesto, kde sa vstupenky predávali bolo označené oznámením, v ktorom 

sme uviedli kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise 

zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky a účel 

zbierky. Na koncerte v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline 

(UPeCe) vystúpili In Vivo, Katarína Kočšová a Korben Dallas. Koncert bol riadne 

ohlásený na SOZA. 

 

II. Prehľad hrubého výnosu zbierky 

 Celkový výnos zbierky:       114 675,53 EUR 

Spôsob vykonávania zbierky EUR 

dobrovoľné peňažné príspevky 62 768,85 € 

DMS 3 492,48 € 

príspevky do stacionárnych pokladničiek 46 341,40 € 

príspevky do prenosných pokladničiek 0,00 € 

predaj vstupeniek 2 072,80 € 

Spolu 114 675,53 € 

 

III. Náklady spojené s konaním zbierky  

 Náklady na konanie zbierky:                  17 750,55 EUR          (15,48 % z výnosu) 

 Tvorili ich predovšetkým náklady na tlač, administratívu a vyhotovenie propagačných 

materiálov a iných materiálov súvisiacich s kampaňou (podľa prílohy).    

 

 

 

IV. Čistý výnos zbierky   

Po odrátaní nákladov spojených s konaním zbierky je čistý výnos zbierky                                        

96 924,98 EUR (84,52 % z hrubého výnosu). 

 


