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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
verejnej zbierky „Nech deti zabudnú, že sú v nemocnici“ 

 
Vykonávateľ zbierky:  Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici 
Právna forma:  občianske združenie 
Sídlo:  Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 
IČO:  42 002 150 
Štatutárny orgán:  Ing. Jana Petríková, predseda OZ 
Web:  www.priateliadfnbb.sk 
Zodpovedná osoba:  Ing. Jana Petríková, Dolná Mičiná 127, 974 01 Banská Bystrica 
Účel zbierky:  ochrana zdravia - podpora činnosti DFNsP Banská Bystrica 
Názov zbierky:  Nech deti zabudnú, že sú v nemocnici 
Dátum začatia zbierky:  29. september 2014 
Dátum ukončenia zbierky:  21. december 2014 
Územie vykonávania zbierky:   Pigis, Dolná 50, 974 01 Banská Bystrica 
     Plzeňská reštaurácia, Nám. SNP 20, 974 01 Banská Bystrica 
     Steak House, Nám. Š. Moyzesa 2, 974 01 Banská Bystrica 
     New Angus, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica 
     Evanjelický kostol, Lazovná ul., 974 01 Banská Bystrica 
 

Verejnú zbierku usporiadalo občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej 
Bystrici a celý čistý výnos zbierky bude použitý ako príspevok na nákup monitora vitálnych funkcií pre 
Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica.  
 Verejná zbierka bola vykonávaná na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra 
verejných zbierok č. OU-BB-OVVS1-201/030361-002 zo dňa 24.09.2014 Okresným úradom Banská Bystrica, 
odborom všeobecnej vnútornej správy. Na základe Rozhodnutia o zmene zápisu v registri verejných zbierok 
č. OU-BB-OVVS1-201/033197-002 zo dňa 30.10.2014 bola schválená zmena spôsobu vykonávania verejnej 
zbierky. 

Hrubý výnos verejnej zbierky predstavuje sumu 4.094,87 € (slovom: štyritisícdeväťdesiatštyri euro 
a osemdesiatsedem euro centov). Tento finančný obnos zodpovedá skutočnosti, čo podpisom potvrdili 
predstavitelia občianskeho združenia Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici v Zápisnici 
o otvorení pokladničiek a o výške finančných prostriedkov získaných z verejnej zbierky „Nech deti zabudnú, 
že sú v nemocnici“.  
 Náklady spojené s usporiadaním zbierky sú vo výške 722,09 € (slovom: sedemstodvadsaťdva euro 
a deväť euro centov), čo predstavuje 17,634 % hrubého výnosu zbierky. Prehľad nákladov je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

Náklady verejnej zbierky Suma 

Registrácia zbierky (správny poplatok) 5,00 € 

Pokladničky 2ks 32,80 € 

PR materiály (letáky, plagáty, vstupenky, ...) 472,65 € 

Kancelársky a spotrebný materiál 189,63 € 

Vedenie účtu (4 mesiace) 22,04 € 

Pripísané úroky -0,03 € 

Spolu: 722,09 € 

http://www.priateliadfnbb.sk/
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 Na základe vyššie uvedeného, predstavuje čistý výnos zbierky sumu 3.372,78 € (slovom: 
tritisíctristosedemdesiatdva euro a sedemdesiatosem euro centov). Uvedená čiastka bola na základe 
Darovacej zmluvy č. DN01/2015 uzatvorenej medzi občianskym združením Klub priateľov Detskej 
nemocnice v Banskej Bystrici a Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica prevedená na 
účet DFNsP BB. Suma bola na účet nemocnice prevedená dvomi platbami a to nasledovne: dňa 22.01.2015 
vo výške 3.356,29 € a 10.02.2015 vo výške 16,49 €. Odôvodnenie: Účet č. 2945459135/1100 bol otvorený 
a vedený pre osobitné účely – pre potreby verejnej zbierky. Po ukončení verejnej zbierky požiadalo OZ 
o zrušenie tohto účtu. Pri podaní takejto žiadosti požaduje banka istý minimálny zostatok na účte, ako 
depozit za prípadné ďalšie transakcie, ktoré by sa potenciálne mohli na účte uskutočniť za obdobie od 
podania žiadosti o zrušenie účtu až po jeho reálne zrušenie (čo môže trvať niekoľko dní). Pokiaľ za toto 
obdobie nedôjde k ďalším transakciám, banka prevedie celý depozit na iný účet. V našom prípade to bola 
suma 16,49 €, ktorá bola 29.01.2015 prevedená bankou z účtu verejnej zbierky na bežný účet OZ. Túto 
sumu sme následne previedli na účet Detskej nemocnice. 
 V súlade s Darovacou zmluvou č. DN01/2015, podpísanou 19.01.2015 zakúpila DFNsP BB prístrojové 
vybavenie – monitory vitálnych funkcií – a to prostredníctvom Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Messer 
Medical Home Care Slovakia, s.r.o. a Slovenskou republikou v správe správcu Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou Banská Bystrica podpísanou 11.03.2015. Zmluva tvorí prílohu tejto záverečnej správy. Týmto 
bola naplnená skutková podstata verejnej zbierky, a to v súlade s jej zámerom, ako aj s legislatívnym 
rámcom. 
 
 

Ing. Jana Petríková   
     predseda OZ 

 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2015 
 
 
 

Prílohy: 
- Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel 
- Doklady preukazujúce náklady zbierky – bankové výpisy, fotokópie pokladničných dokladov 
- Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky – Darovacia zmluva DN01/2015 a Kúpna zmluva 


