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Záverečná správa verejnej zbierky, registrové číslo 000-2017-041745 

 
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 na registráciu verejnej zbierky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy listom č. SVS-OVS2-
2017/041745, zo dňa 4. decembra 2017, rozhodlo o zapísaní verejnej zbierky do registra 
zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2017-041745. Na základe návrhu o predĺženie 
lehoty na vykonávanie verejnej zbierky bolo predĺžené vykonávanie verejnej zbierky 
do 30. novembra 2019. 

 
Verejná zbierka sa uskutočnila od 8. decembra 2017 do 30. novembra 2019 na všeobecne 
prospešný účel, výnos bol použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie 
špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a odborných terapií 
pre klientov s autizmom a a ich rodinných príslušníkov s cieľom zvýšiť kvalitu ich 
života. 
 
Verejná zbierka bola vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte 
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 výrobky klientov a reprodukcie ich výtvarných prác) na verejných priestranstvách 
(na vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí a počas Keramických trhoch v Pezinku) 
a vo verejnosti prístupných priestoroch právnických osôb a inštitúcií (počas predajných 
vianočných trhoch vo firmách Adient, EY, KPMG, Lenovo, Swissre, Unicredit a v škôlke 
Vilko). Iné povolené formy verejnej zbierky neboli zrealizované. 
 
Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky č. 000-2017-041745 predstavuje 675,49 EUR. 
 
Celkové náklady na verejnú zbierku predstavujú 168,87 EUR (bankové poplatky 
a refundácia správneho poplatku). 
 
Čistý výnos je 506,62 EUR (675,49 EUR – 168,87 EUR). Čistý výnos bol použitý na nákup 
materiálu na výrobu pomôcok pre klientov v rámci sociálneho poradenstva, rehabilitácie, 
Snoezelen terapie, arteterapie a ergoterapie (suchý zips, žehlička, gastronádoby na donášku 
stravy, nákupný košík, audio kábel, organizér káblov, flash disky, zámky na uzamknutie 
skriniek v knižnici, LED osvetlenie, spoločenské hry a puzzle, materiál do artedielne 
a odbornú literatúru). 

 

Vyhotovilo Artistické centrum Andreas, dňa 28. februára 2020. 
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