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Predbežná správa verejnej zbierky „Calasanz 21“ 

 

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov predkladáme predbežnú správu k verejnej zbierke 

„Calasanz 21“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým 

číslom verejnej zbierky 000-2021-000021. 

 

Prehľad vykonávania zbierky 

Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR: 

• zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky 

vedený vo Fio banke, a.s. pod číslom SK27 8330 0000 0023 0191 3494 od 29. 

januára 2021 do 14. januára 2022; 

• zasielaním darcovských správ SMS (DMS PIARISTI) na skrátené číslo 877 v sume 

2€/SMS od 14. marca 2021 do 14. januára 2022;  

• zbieraním do stacionárnych pokladničiek – nerealizované; 

• predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 

minimálne 50% z ceny predmetu – nerealizované; 

• predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné 

verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, v cene ktorých je 

započítaný príspevok vo výške minimálne 20% z ceny vstupenky – 

nerealizované. 

 

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky 

Hrubý výnos zbierky od 29.1.2021 do 14.1.2022 predstavuje sumu 110,00 €. 

 

Dobrovoľné príspevky na účet 0,00 € 

Darcovské SMS na číslo 877 110,00 € 

Stacionárne pokladničky nerealizované 

Predaj predmetov nerealizované 

Predaj vstupeniek nerealizované 

SPOLU: 110,00 € 

  

Ďakujeme za spoluprácu. 
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Správa zverejnená na webovom sídle organizátora zbierky v sekcii: 

https://www.piaristickanadacia.sk/dokumenty/ 

 

 

Vypracoval vo Svätom Jure 11.05.2022                             

 

 

     

 

 

 

 

Mgr. Ľuboš Kováč 

                   správca nadácie 

      osoba zodpovedná za zbierku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Bankové výpisy č. 1 – 7  z osobitného účtu zbierky za rok 2021 (7x) 

Bankové výpisy č. 1 – 3  z osobitného účtu zbierky za rok 2022 (3x) 

Tabuľka - Štatistika DMS (1x) 
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