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Vec: Zbierka Charitatívny kiosk pre Petržalku –  

Hodnotiaca správa k zbierke ku dňu 17.12.2020, Registračné číslo: 101-2019-140925 

Vybavuje: Martin Višňanský tel. 0903752210 a/alebo 0907880953 mail: visnansky@gmail.com 

 

V súlade s predošlou komunikáciou dovoľujeme si Vám zaslať hodnotiacu správu k verejnej zbierke, ktorá je 
realizovaná prostredníctvom charitatívneho kiosku a organizovaná našou Nadáciou. 

Z dôvodu technických problémov na strane dodávateľa Charitatívneho kiosku (UniCredit Bank) bol začiatok 
zbierky posunutý až na 21.01.2020, kedy bol Charitatívny kiosk fyzicky dodaný a spustený do prevádzky. 

Hodnotiacu správu podávame v prehľade ku dňu 17.12.2020, kedy uplynulo 12-mesačné obdobie trvania 
zbierky. 

Zbierka bola realizovaná, v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, zo dňa 17.12.2019,  
v priestoroch Spojenej školy Sv. rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava - Petržalka a Farnosti Povýšenia Sv. 
Kríža, Daliborovo námestie, 851 01 Bratislava – Petržalka. 

Bezhotovostný príspevok bol štandardne nastavený na sumu 5,- EUR, a nebol priebežne menený. 

Detailný prehľad všetkých transakcií je dostupný v prílohách (bankové výpisy z účtu, ktorý je vedený 
v UniCreditBank a je zriadený výhradne za účelom prevádzkovania zbierky). V mesiaci december, 2019 neboli 
na účet zbierky poukázané žiadne prostriedky, s výnimkou 100 EUR prevodu z prevádzkového účtu Nadácie 
Zrak na pokrytie nákladov, spojených s vedením zbierkového účtu. Dôvodom pozdržania boli technické 
problémy na strane dodávateľa technického zabezpečenia charitatívneho kiosku. 

Tabuľka pohybov na zbierkovom účte 

 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 
Počiatoč. 
stav na 
účte 

95,00 92,97 249,34 348,29 343,29 1140,19 1916,59 818,74 1506,74 2358,09 300,09 898,99 

Obraty 
kredit 

3,00 163,00 105,00 0,00 810,00 1060,00 785,00 700,00 865,00 300,00 610,00 805,00 

Obraty 
debet 

-0,03 -1,63 -1,05 0,00 -8,10 -278,60 -1877,85 -7,00 -8,65 -
2353,00 

-6,10 -
1148,05 

Poplatky 
banky 

-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 

Konečný 
stav 

92,97 249,34 348,29 343,29 1140,19 1916,59 818,74 1506,74 2358,09 300,09 898,99 550,94 
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V mesiaci január, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 3,00 EUR (testovacia prevádzka), pričom 
poplatky banky predstavovali sumu -5,03 EUR. 

V mesiaci február, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 163,00 EUR, pričom poplatky banky 
predstavovali sumu -6,63 EUR. 

V mesiaci marec, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 105,00 EUR, pričom poplatky banky 
predstavovali sumu -6,05 EUR. 

Zbierka bola, žiaľ, z dôvodu karanténnych opatrení dňa 10.03.2020 pozastavená. 

V mesiaci apríl, 2020 neboli preto prijaté žiadne prostriedky na účet, a poplatky banky činili -5,00 EUR. 

K obnoveniu zbierky došlo v mesiaci máj, 2020.  

V mesiaci máj, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 810,00 EUR, pričom poplatky banky predstavovali 
sumu -13,10 EUR. 

V mesiaci jún, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 1.060,00 EUR, Spojenej škole Sv. Rodiny bolo 
prevedených na účet 268, 00 EUR (výnos zbierky za január – apríl, 2020) a poplatky banky predstavovali -10,60 
EUR.  

V mesiaci júl, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 785,00 EUR, Farnosti Povýšenia Sv. Kríža boli na 
prácu s mládežou prevedené prostriedky vo výške 1.870,00 EUR (výnos zbierky máj – jún, 2020), poplatky 
banky predstavovali -12,50 EUR. 

V mesiaci august, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 700,00 EUR, pričom poplatky banky 
predstavovali sumu -12,00 EUR. 

V mesiaci september, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 865,00 EUR, pričom poplatky banky 
predstavovali sumu -13,65 EUR. 

V mesiaci október, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 300,00 EUR, Farnosti Povýšenia Sv. Kríža boli 
na prácu s mládežou prevedené prostriedky vo výške 2.350,00 EUR (výnos zbierky júl – september, 2020), 
pričom poplatky banky predstavovali sumu -8,00 EUR. 

V mesiaci november, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej výške 610,00 EUR, pričom poplatky banky 
predstavovali sumu -11,10 EUR. 

Do 16.12.2020 (dátum ukončenia zbierky) bolo na zbierkovom účte pripísaných 420,00 EUR, pričom poplatky 
banky predstavovali k danému dňu -4,20 EUR. 

Keďže medzičasom sme požiadali o zriadenie novej zbierky, s použitím rovnakých technických prostriedkov a za 
rovnakých podmienok, pre úplnosť uvádzame, že v mesiaci december, 2020 boli prijaté prostriedky v celkovej 
výške 805,00 EUR, Farnosti Povýšenia Sv. Kríža boli na prácu s mládežou prevedené prostriedky vo výške 
1140,00 EUR (výnos zbierky október – 10. december, 2020), pričom poplatky banky predstavovali sumu -13,05 
EUR. 

Výnos zbierky bol prevádzaný bezhotovostným bankovým prevodom príslušným organizáciám na základe ich 
žiadostí a v súlade s predmetom zbierky (viď. Prílohy). 

 

S pozdravom,  

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc. 

Správca Nadácie ZRAK 


