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 Záverečná správa verejnej zbierky Piaristi 2020 
 

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

niektorých zákonov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke „Piaristi 2020“, ktorá je 

zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-

038945. 

 

Prehľad vykonávania zbierky 

Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR: 

• zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený vo 

Všeobecnej úverovej banke, a.s. pod číslom SK90 0200 0000 0038 6288 6654 od 1. 

januára 2020 do 31. decembra 2020; 

 

• 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. 

 

Hrubý výnos zbierky od 1.1.2020 do 31.12.2020 predstavuje sumu 130,00 € (dobrovoľné 

príspevky na účet). 

 

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky 

Finančné prostriedky vo výške 24,00 € boli použité na zaplatenie bankových poplatkov za 

vedenie účtu vo VÚB, a.s.: číslo účtu: SK90 0200 0000 0038 6288 6654. 

Náklady preukazujeme bankovými výpismi za mesiace 01/2020 – 12/2020. 

 

Čistý výnos zbierky vo výške 106,00 € bol použitý na spolufinancovanie  

nákladov rozvojového školenia vedení piaristických škôl, konkrétne úhradu faktúry č. 

20210090 v sume 240 € dodávateľ: RNDr. Jozef Kokoška – USE YOUR TALENTS. 

V prílohe prikladáme doklady preukazujúce využitie prostriedkov daným účelom (faktúru č. 

20210090 a výpis bankového účtu 07/2021 preukazujúci úhradu dňa 19.7.2021). 

 

 

Vypracoval v Nitre dňa 20.12.2021 

 

 

                                          ......................................................... 

                                                                                                      Mgr. Ľuboš Kováč 
                    osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky

                                                                                           

 

Prílohy: 

• Bankové výpisy z osobitného účtu zbierky za mesiace 01/2020 – 12/2020  

• Kópia faktúry 20210090 + bankový výpis 07/2021 
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