Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie vnútorných vecí
Drieňová 22
826 86 Bratislava

V Bratislave 19. júla 2016

Záverečná správa verejnej zbierky
Občianské združenie Dom svetla Slovensko realizovalo na základe rozhodnutia Ministerstva
vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/022492 zo dňa 12. augusta 2014 verejnú zbierku, ktorej
účelom bola príprava a realizácia projektov v oblasti zdravotnej a výchovno – vzdelávacej
prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS v Slovenskej republike. Verejná zbierka prebiehala od
20.08.2014 do 30.6.2015.
Priebeh verejnej zbierky
Občianské združenie Dom svetla Slovensko uskutočnilo verejnú zbierku na území Slovenskej
republiky. Príjmy verejnej zbierky boli sústreďované na osobitnom účte zbierky číslo
2900548919/8330, zriadenom vo FIO banke, a.s. pobočka zahraničnej banky.
Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky spolu s číslom zbierkového účtu zverejnilo
občianské združenie v súlade s bodom 12. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR na svojom
webovom sídle www.domsvetlaslovensko.sk .
Verejná zbierka sa uskutočňovala prostredníctvom predaja predmetov – červenej stužky
v súlade s bodom 2., písmeno d) rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej
zbierky. Predmety sa predávali v rámci Európskeho testovacieho týždňa na HIV a Dňa boja
proti AIDS v mesiacoch november a december 2014. Výroba predaných predmetov nebola
financovaná z prostriedkov zbierky. Predajná cena predstavovala 100% príspevku na verejnú
zbierku.
Výnos verejnej zbierky
Hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval ku dňu 31. júlu 2015 sumu 516,58 €.
Tab. 1 - Finančná správa:
spôsob vykonávania
a) zasielanie príspevkov na osobitný účet
zbierky
b) zbieranie príspevkov do stacionárnych
pokladničiek
c) zbieranie príspevkov do prenosných
pokladničiek
d) predaj predmetov

hrubý výnos

e) predaj vstupeniek na kultúrne podujatie
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Použitie čistého výnosu zbierky
Všeobecne prospešným účelom zbierky bolo získať prostriedky na prípravu a realizáciu
projektov v oblasti zdravotnej a výchovno - vzdelávacej prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS.
Čistý výnos zbierky bol do 25.12.2015 použitý na krytie nákladov na prípravu preventívnych
materiálov o HIV. Preventívne materiály sa využívajú pri realizácii projektu streetworkových
aktivít zameraných na prevenciu šírenia HIV a zásad bezpečného sexu. V rámci aktivity naši
streetworkri okrem odovzdania preventívnych materiálov komunikujú s cieľovou skupinou.
Informujú ich o zásadách bezpečného sexu, možnostiach testovania na HIV v SR.
Vyhľadávame akcie určené pre najrizikovejšie skupiny. Zameriavame sa predovšetkým na
mládež a komunitu MSM (muži majúci styk s mužmi). Konkrétne sme preventívne materiály
distribuovali na párty BEEFREE, aktivitách v bare BLUE STAR Bratislava, klub HSC - párty
HOMOMAT, TUTI FRUTI, TEPLÁREŇ. Okrem toho pravidelne podporujeme Gay volejbalový
turnaj LOTOS CUP BA. Koncepčne tento projekt prispieva k plneniu aktivít Národného
programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013-2016.
Tab. 2 - Použitie čistého výnosu verejnej zbierky do 25.12.2015
účel
Tlač preventívnych materiálov o HIV

náklady
516,58€

doklad
FA 18796

Občianské združenie Dom svetla Slovensko zverejní toto vyúčtovanie verejnej zbierky na
webovom sídle www.domsvetlaslovensko.sk
Za občianské združenie :

Miloš Štefančík
predseda združenia

Prílohy:
- bankový výpis z osobitného účtu založeného pre potreby verejnej zbierky 1/1
- faktúra Europrint

kontakty:
mobil +421 948 024 044
email: milos.stefancik@domsvetlaslovensko.sk

