Záverečná správa verejnej zbierky
Organizácia :
Právna forma:
Sídlo :
IČO :
Registrácia:

ČERVENÝ NOS Clowndoctors
občianske združenie
Klenová 1687/8, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
30 855 748
zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90- 23651-4

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie :
Číslo účtu verejnej
zbierky :

MUDr. Katarína Šimovičová, Mgr. Milan Šagát
Tatra banka, a.s.

Web stránka :

www.cervenynos.sk

SK18 1100 0000 0029 2883 0596

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých
zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z nasledovnej verejnej zbierky, evidovanej na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Registrované číslo zbierky : 000-2020-022672
Názov zbierky : Červený nos 2020/2021
Dátum začatia zbierky : 1.10.2020
Dátum ukončenia zbierky : 30.9.2021
Účel verejnej zbierky : Všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv, ochrany zdravia,
rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a podpory práce s deťmi
Prehľad vykonávania zbierky a hrubých výnosov podľa spôsobu vykonávania : Občianske
združenie vykonávalo verejnú zbierku nasledovnými spôsobmi:
- prijímaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný bankový účet zbierky
SK18 1100 0000 0029 2883 0596 na základe informácie o verejnej zbierke na
webovej stránke občianskeho združenia a v sociálnych médiách – hrubý výnos 70
EUR (Príloha č. 1 – výpisy z účtu)
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek - hrubý výnos 371,71 EUR
(Príloha č. 2 – zápisnice z otvárania pokladničiek)
- predajom predmetov - hrubý výnos 6.374,95 EUR (Príloha č.3 – evidencia predaja
predmetov)
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v termíne 1.4. 2021 do 14.4.2021
– týmto spôsobom občianske združenie verejnú zbierku nevykonávalo, hrubý
výnos 0 EUR
- predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia - týmto
spôsobom občianske združenie verejnú zbierku nevykonávalo, hrubý výnos 0
EUR
Celkový hrubý výnos zbierky zo všetkých spôsobov vykonávania: 6.816,66 EUR
Územie vykonávania a použitia verejnej zbierky: Slovenská republika

ČERVENÝ NOS Clowndoctors
občianske združenie
Sídlo a adresa kancelárie: Klenova 8, 831 01 Bratislava
T: +421 243 428 088 • E: Mail: info@cervenynos.sk • Web: www.cervenynos.sk
Bankový účet pre podporu: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2670 1967, BIC: TATRSKBX

Prehľad nákladov zbierky:
Náklady verejnej zbierky predstavujú bankový poplatok 7,44 EUR za vklad hotovosti –
prepočítanie mincí (príloha č. 1 – výpis z účtu jún 2021) a suma 1947,37 EUR za obstaranie
predávaných predmetov (príloha č.2 – evidencia ceny, nákladov a čistého výnosu z predaja
predmetov), teda spolu 1.954,81 EUR.
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:
Čistý výnos verejnej zbierky predstavoval 4.861,85 EUR. Občianske združenie použilo celý
čistý výnos v súlade so svojím hlavným cieľom – zabezpečiť návštevy zdravotných klaunov
ako vhodné doplnenie liečebného procesu a/alebo zmiernenie ťažkých životných situácií,
predovšetkým použitím umeleckých vystúpení, poskytnutím množstva potrebných stimulov
a motivácie pomocou humoru, smiechu, rekvizít, darčekov a pozitívneho myslenia
(verejnoprospešný účel ochrana zdravia).
Príslušné faktúry za honoráre pre zdravotných klaunov a potvrdenia o zodpovedajúcich
debetoch na účte verejnej zbierky tvoria prílohu č. 3. Z faktúry č. 20210719 zdravotná
klaunka Miroslava Škvareninová Dudková bolo z prostriedkov na účte verejnej zbierky
hradených 99,85 EUR, zvyšok občianske združenie platilo z prostriedkov získaných z iných
zdrojov.
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky v číslach:
Počet klaunov
6

Odhad počtu
navštívených detí
102

Suma hradená z verejnej
zbierky
4.861,85 EUR

Príloha č.1 – výpis z účtu verejnej zbierky jún 2021
Príloha č.2 – evidencia ceny, nákladov a čistého výnosu zbierky
Príloha č. 3 – faktúry za honoráre zdravotných klaunov a potvrdenia o zodpovedajúcich
debetoch na účte verejnej zbierky
V Bratislave, dňa 16.2.2022

.................................................................................................
Mgr. Milan Šagát
Výkonný riaditeľ
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