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       Bratislava, 2.6.2021 
 
 
VEC:  Záverečná správa verejnej zbierky Pomáhajme svet 2019 číslo 000-2019-
020004 
  
Vážený pán Dzúrik, 
 
Nadácia Orange v zmysle rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-
2019/020004 realizovala v termíne od 1.júla 2019 do 30.júna 2020 verejnú zbierku 
s názvom Pomáhajme svet 2019, a to prostredníctvom zasielania SMS správ na číslo 808 
v cene 1€ (slovom: jedno euro) za jednu SMS vo verejnej telefónnej sieti Orange 
Slovensko, a.s. na celom území Slovenskej republiky. 
 
Zbierka Pomáhajme svet 2019 sa v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia realizovala za 
verejno prospešným účelom zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvojovej 
spolupráce a humanitárnej pomoci.  

Spôsob konania zbierky prebiehal formou sústredenia finančných prostriedkov na účte 
zriadenom Nadáciou Orange v peňažnom ústave, pričom prostriedky poslané na účet 
mohli byť získané nasledovnými spôsobmi: 

 zasielaním darcovských SMS správ prostredníctvom podniku poskytujúceho 
elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby, a to 
v sieti spoločnosti Orange Slovensko, a. s.  na skrátené číslo 808 v hodnote 1 € 
(získané finančné prostriedky vo výške 100% z ceny jednej SMS správy odvedie 
podnik na účet verejnej zbierky) 

Príspevky boli realizované len zaslaním SMS v počte 336ks. 
 
Hrubý výnos zbierky: 336 € (slovom: stotri eur) 
Náklad na zbierku: 0,03 € bez DPH (tento znáša Nadácia Orange a nebol odrátaný od 
výnosu zbierky) 
Čistý výnos zbierky: 336 € (slovom: stotri eur) 
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Prostriedky sa sústreďovali na osobitnom účte vedenom v Tatra banke, a.s. pod číslom 
2626225358/1100. 
 
Výnos zbierky bol venovaný mimovládnej organizácii Sociálny Prešov formou Zmluvy 
o poskytnutí daru na podporu projektu Stretnutie susedov a arteterapia. Anotácia projektu 
ako i rozpočet sú súčasťou prílohy Zmluvy o poskytnutí daru číslo 08/2020/Výnimočná 
podpora/ (viď Príloha č. 1 - Zmluva číslo 08/2020/Výnimočná podpora/ o poskytnutí daru). 
 
V zmysle vyhlášky 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách Vám v prílohe 
zasielame nasledovné prílohy: 
 

- Príloha č. 1: kópia Zmluvy číslo 08/2020/Výnimočná podpora/ o poskytnutí daru 
- Príloha č. 2: kópia výpisu z bankového účtu o prevode finančných prostriedkov 

 
Prosím o potvrdenie správnosti predbežnej správy k verejnej zbierke. 
 
Vopred ďakujem za spoluprácu. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 

_________________________ 
Andrea Ungvölgyi 

správkyňa Nadácie Orange 
 

 
 
 
 


