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Záverečná správa verejnej zbierky, registrové č. zbierky 000-2015-030290.
Na základe návrhu neziskovej organizácie Autistické centrum Andreas® n. o. so sídlom
na Galandovej 7, 811 06 Bratislava I., IČO: 31 821 677, zastúpenej Ing. Kateřinou
Nakládalovou, pre registráciu verejnej zbierky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodlo listom č. SVS-OVS32015/030290, zo dňa 27. októbra 2015, o zapísaní verejnej zbierky do registra zbierok
pod registrovým číslom zbierky 000-2015-030290. Na základe návrhu o predĺženie lehoty na
vykonávanie verejnej zbierky bolo vykonávanie verejnej zbierky predĺžené do 31. októbra
2017.
Verejná zbierka sa uskutočnila od 15. novembra 2015 do 31. októbra 2017 na všeobecne
prospešný účel, ktorej výnos bol použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie
špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a odborných terapií
pre klientov s autizmom a ich rodinných príslušníkov s cieľom zvýšiť kvalitu ich života.
Verejná zbierka bola vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte
č. 4999928936/7500 (IBAN SK18 7500 0000 0049 9992 8936), vedenom v Československej
obchodnej banke a. s. Finančné prostriedky boli získané predajom predmetov (keramické
výrobky, pohľadnice a iné výtvarné práce klientov centra Andreas) na verejných
priestranstvách na lokálnych vianočných a veľkonočných trhov – Dobrý trh na Panenskej
v Bratislave, Magistrát mesta Bratislava, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Radničkine trhy v Bratislave, a na verejnosti prístupných priestoroch rôznych inštitúcií
a firiem – Adient, DELL, Deustche Telecom, Ernst & Young, Johnson, Lenovo, Mondelez
Slovakia, Siemens, SLSP, Swiss Re a Unicredit. Ďalšou formou zbierky bolo zbieranie
príspevkov do uzavretej stacionárnej pokladničky v priestoroch spoločnosti Priatelia s.r.o.
Iné povolené formy verejnej zbierky neboli zrealizované.
Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky č. 000-2015-030290 predstavuje 2 985,70 EUR.
Celkové náklady na verejnú zbierku predstavujú 183,00 EUR (bankové poplatky
a refundácia správneho poplatku).
Čistý výnos je 2 802,70 RUR (2 985,70 EUR – 183,00 EUR). Čistý výnos bol použitý
na nákup materiálu na výrobu didaktických pomôcok pre klientov v rámci sociálneho
poradenstva a rehabilitácie, na nákup odborných kníh o poruche autistického spektra,
spoločenských hier, počítačového príslušenstva a nábytku do jednotlivých terapeutických
miestností centra Andreas.
Vyhotovilo Autistické centrum Andreas, dňa 29.októbra 2018.

