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Drieňová 22 
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       Bratislava, 23.11.2022 
 
 
VEC:  Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky Pomáhajme svet 2021 číslo 
000-2021-026289 
  
Vážený pán/vážená pani, 
 
Nadácia Orange v zmysle rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-
2021/026289-002 realizovala v termíne od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022 
verejnú zbierku s názvom Pomáhajme svet 2021, a to prostredníctvom zasielania 
darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská 
správa SMS“) 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 2021 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 správ SMS 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 77 612 ks. 
 
Od 1. septembra 2021 do 15. februára 2022 prišlo 6661 SMS v celkovej hodnote  
6661 €. Suma bola poukázaná rovnomerne medzi štyri organizácie, ktoré boli 
súčasťou Vianočného fondu pomoci 2021 Nadácie Orange: 

- Cesta von 
- Centrum Slniečko, n. o. 



 
  
Nadácia Orange  
 
 
Metodova 8  
821 08 Bratislava   
IČO: 42 129 559 
Zapísaná do registra nadácií Ministerstva 
vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/891  

 

Orange Restricted 

- Jeden rodič 
- eduRoma 

 
Od 15. februára 2022 do 15. apríla 2022 prišlo 70 179 SMS v celkovej hodnote  
70 179 €. Suma bola poukázaná neziskovej organizácii Človek v ohrození na pomoc 
ľuďom z Ukrajiny na základe zmluvy o poskytnutí daru. 
 
Od 15. apríla 2022 do 31. augusta 2022 prišlo 772 SMS v celkovej hodnote 772 €. 
Suma bola poukázaná OZ IPčko prostredníctvom dvoch zmlúv o poskytnutí daru. 
 
Hrubý výnos zbierky: 77 612 € (slovom: šesťtisícdeväťstopäťdesiattri eur) 
Náklad na zbierku: 0,03 € bez DPH (tento znáša Nadácia Orange a nebol odrátaný od 
výnosu zbierky) 
Čistý výnos zbierky: 77 612 € (slovom: šesťtisícdeväťstopäťdesiattri eur) 
 
Prostriedky sa sústreďovali na osobitnom účte vedenom v Tatra banke, a. s. pod číslom 
2626225358/1100. 
 
V zmysle zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných 
hrách Vám v prílohe zasielame kópie výpisov z osobitného bankového účtu.  
 
Prosím o potvrdenie správnosti predbežnej a záverečnej správy k verejnej zbierke. 
 
Vybavuje:  
Dominika Šugareková, tel. č.: 0907 068 760, e-mail: 
dominika3.sugarekova@orange.com 
 
Vopred ďakujem za spoluprácu. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 

_________________________ 
Andrea Ungvölgyi 

správkyňa Nadácie Orange 
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Príloha č. 1: kópie výpisov z osobitného bankového účtu 
Príloha č. 2: prehľad pohybov na účte  
Príloha č. 3: kópie zmlúv 

- Zmluva číslo 1/2022/Výnimočná podpora - Mobilná zbierka Pomáhajme svet 2021 
o poskytnutí daru 

- Zmluva číslo 2/2022/Výnimočná podpora - Mobilná zbierka Pomáhajme svet 2021 
o poskytnutí daru 

- Zmluva číslo 3/2022/Výnimočná podpora - Mobilná zbierka Pomáhajme svet 2021 
o poskytnutí daru 

- Zmluva číslo 4/2022/Výnimočná podpora - Mobilná zbierka Pomáhajme svet 2021 
o poskytnutí daru 

- Zmluva číslo 5/2022/Výnimočná podpora - Mobilná zbierka Pomáhajme svet 2021 
o poskytnutí daru 

- Zmluva číslo 6/2022/Výnimočná podpora - Mobilná zbierka Pomáhajme svet 2021 
o poskytnutí daru 

 


