
ZAVERECNA SPRAVA VEREJNEJ ZBIERKY 
zapísanej v registri zbierok pod registrovým číslom 000-2020-023653 

číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do regi_stra zbierok: SVS-OVS2-2020/023653 
Nadácia POMOC DRUHEMU 

so sídlom: Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec, IČO: 37 989 677 
registračné číslo : 203/Na-2002/087. registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR 

V Hlohovci, dňa 19.09.2022 

Verejná finančná zbierka registrovaná pod číslom 000-2020-023653 bola vykonávaná na celom území Slovenskej 
republiky v termíne od 01. októbra 2020 do 30. septembra 2021 prostredníctvom sústreďovania finančných 
prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK25 0900 0000 0050 7651 8706 zriadenom v komerčnej banke: 
Slovenská sporiteľňa , a. s. 

Prehl'ad vykonávania verejne; zbierky 

Verejná zbierka sa vykonávala v termíne od 01. októbra 2020 do 30. septembra 2021 formou zasielania 
príspevkov na osobitný účet verejnej zbierky. 

Výnos verejne; zbierky podf'a spôsobu vykonávania zbierky 

Nadácia POMOC DRUHÉMU ďakuje všetkým , ktorí akýmkol'vek spôsobom prispeli do verejnej zbierky. Táto 
záverečná správa je zverejnená na webovom sldle nadácie: www.pomocdruhemu.sk 

••-••oo•--""'""""""---··---•"""""'""'"""""'""""'"'"'" ... " ' ... ''""'--•-•••--•-••----·-•••••••••oo••-•••--·-- ""' ·•-·------•-""'3'"-'"'"--"" •-• -·----··-·•-••••••-• -"""'""'! Hrubý výnos na_gso_bitnom_Q~te ve~j_nej z~l~I~'{l'-~~dmet!J_()EJ obd()bí ______ ................... ________ 2~2_92_,87 EUB_ 
Náklady spojené s vykonávaním zbierky___ _ __ __ 55,20 EUB._ 

ist ~ýnos verejnej ;zbierk _ 25.237,67 EUR 

Prehľad nákladov verejne; zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky predstavujú poplatky za vedenie bankového účtu verejnej zbierky. 

---------- ---·--
dátum suma -~ -

3,90 ETJR 31 .10.2020 po 
13.11 .2020 4,00 EUR PC?_ 
30.11 .2020 

~~~~:a~-~==~·~::u-_-:_·_·--------~-~~---------_-_ -_-_-_--_-_ ..... _ .... __:... ..... ____ . ~-
piatok za zmenu nakladania ___ _ 

3,90 EUR . eo 
31 .12.2020 1---~90 EUR L o -----
31.01.2021 

-~~nl 
elatok za vedenie ~čtu - ·.• 

e9.elat2_~a veden i~ úE!!:l 

P.~~~-~~~~~~-~~ ú č!~---- ----------·-- .... -----------
28.02.2021 -------·- ·--~J.~Q ... ~ld..B ...... . .J?..2 --· ... -·--·--·--·-·----···· ei.~!Q_k~~ ved~~J...~ . 9..~!~--.. --·---... -·-------.. ·-·-------·-·-·-·-·---............................................. ---
31 .03.2021 ·-----~.90 EUR ...... P..9. -·-·---·--·----·----
30.04.2021 3,90 EUf3_ o 
31 .05.2021 3,90 EUR po .. 
30.06.2021 5,00 EUR o 
31 .07.2021 5,00 EUR- r-P...Q 
31 .08.2021 5,00 ~ld!3._ ~o 
30.09.2021 ___ 5,qo~ - ~ -------

piato~ _z~ve.9_~~Je účt~ ------------j· 
J?latok za vedenie účtu 
~lalok za vedenie účtu ! 

.J?.Q.Piatok za vedenie ú~u l 
P-Iatok za vedenie ú~ _ ___ _ :J 
elato_l za vedenie účtu ----~ 
p_@tok 3~. ve~_!l)~ .účtu _ --- J 

Prehf'ad použitia čistého výnosu verejnej zbierky 

Čistý výnos verejnej zbierky bol využitý prerozdelením finančných prostriedkov medzi cieľové skupiny v období od 
09. septembra 2020 do 30. septembra 2021 . 

Podrobné prerozdelenie finančných prostriedkov z verejnej zbierky je uvedené v nasledujúcej tabul'ke. 

s~~;i!:~~:::+~~!!:~:~~l 



-čiäťiJm----·-·- r-··----sum_a_ --príjemcaiom-o-ci úče.liloiTioci ---·----· 

27.10.2020 l 120,00 EUR 6077 Janko SCHNEIDER príspevok na liekya výživové doplnk):', __ -t 
03.11 .2020 l 600,00 EUR 6083 Mirko VADAS ~evok na liečebné rehabilitácie 
06J..! .:?.D20 1--1.190,00 EUR __ ~053 Lucia BURDOVA s deťmi eríspevok_na kúpu zdravotníckei_pomôcky_ 

,·-·l~~H~~%~§~:t·· ·· ··-···-H~ .~-~-~~-~---~~-~~J~~~o~RtVf~9-~6--~~····- 12~:~~~-~;~-~: ~-~~ľ~~~~~~~~n,~-~L 
~~-?.2020 1 1.165,00 EUR Centrum Natália _ _ _ príspevok na liečebné rehabilitácie 

21 .01 .2021 l' 201 ,OO EUR 1 6081 Andrea VARADYOVA so príspevok na lieky a výživové doplnky 
. Sebastiánom 

.03.2021 J 90~00 EUR - 6069 Lucia KACMARCÍKOVA s príspevok na kúpu zdravotníckej pomôcky 

-----·--L------·--········--------·-6.9_é!!_Qlkom --------.·---Š---····--···-·---··-····- -········--·-- --········-·--··--
~03.2021 1 146,_90 EUR 6073 Denis TARGO _príspevo~ . ..Q~ečebné reha~ilitácie 

. .03.2021 1 700,00 EUR 6083 Mirko VADÁS príspevok na liečebné rehabilitácie 
1~10.03.~ __ 400,00 EUR 6083 Mirko VADÁS ~evok na lieky a výživové doplnk-y__-::::~ 

.03.2021 950,00 EUR Centrum Nat~lia , --· __ _e$Pevok na .!!_eče.E_né rehabi litácie 
~9.~~~9..?._!__1, _______ ?,_~1_9_9_ EU R~ __ §964 _13_~D..§.!!s.<U1JJ..~.t A '!f2'!..8.____ .E~fl.~~9-~.n .. a.JLeg~V.ÝEľové doplnky __ _ 
9. 03 ._?_Q.?_L._ __ . 50Q.1.Q.Q __ ~_l,!_l3 _ 60!lQ..~~_!1átka TO BY OV A pri spevok...!l?Ji~~J:'.~Ý.ŽiVQ~~j_Q.PI n~y ___ _ 
1.03.2Q.21J 470,00 EL!.B 6055 MaximFRANKO _ _p...ríspevok na liečebné re~abílítácie 
1.04.2021 l 306,00 EUR 6057 Dávid ZIDO príspevok na liečebné rehabilitácie 

· 24.052o21r-Te70,00 EUR · 6092 Peťko VACLAVIK ~ríspevok na kúp_u zdravotníckej pomôcky_ 
26.05.2021 _j ______ 215,00 EUR 6061 Zille M_ATYÁS _ ... ..Pi!.~evok na liečebné re~.2_~1itác~----
07.06.2021 Jl 535,00 EUR 6067 Iveta KOVÁČIKOVÁ s príspevok na liečebné rehabilitácie 

Martin kom 
1 22.06.2621 r --:;-:432,80 EUR Centrum Natália ------· príspevok na liečebné reh"ábiiitácie 
[ 29.06.2Di1l-säo~ ""EiJ"Ff. 6054 Maxim PROKEŠ -- príspevok na liečebné ·rehabilitácie ---1 

f 30.06.202!_1-- 205,00 EUR 6086 Janko HORV~TH ~pevok na liečebné rehabilitácie 
09.2~1-t ___ _J .065_.00 EL!..B _ _§020 T_Q.Qias KR~~-~AK . _ _erisp~v~_Q§_!5._~pu ~~i~'-!...O.~IJ.IE.~.E&.P.omôc~y_ -· 

__ J __ ~-~.:!98,72 -~'::!R. .... _!!J edzísúčet p_r:~_r:<;>_~~~lení~_ ~-~t,é __ h,o výnosuverej ľ.l!:l ~-~l~rky_ _____ ---------·· ···· 
09.2021 ! 9.438,9.§.~~ tvorba fondu verejnej_?bier~y_!' zmysle osobitných_p __ re..,..d.._piis-'-ov ____ _ 

l 25.237,67 EUR súčet prerozdelenia čistého výnosu verejnej,...:z:.;.;bc.:..ie~r.:..:.kYL..__ ____ _ 

*z celkovej hodnoty príspevku vo výške 600,00 EUR uvádzame čiastku 434,02 EUR 

Zmluvy preukazujúce použitie čistého výnosu verejnej zbierky v súlade s účelom zbierky. 

~ ; 4\-".r 
\tLU Lt\'l 

-··--··-t-· ·-···--··-------- - ----··· 
Mgr. ~:atarína Spevárová 

srrávca nadácie 


