
Záverečná správa verejnej zbierky 

s názvom „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2017 /2018" 

30. máj 2019, Bratislava 

Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16. mája 2017 podľa § 4 ods. 2 
zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov bolo rozhodnuté o zapísaní Verejnej zbierky Nadácie 
Televízie Markíza do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2017-019906. Číslo 
právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra SVS-OVS2-2017 /019906. 

Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov, ktoré boli následne použité na 
verejnoprospešný účel ochrany zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, 
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických 
osôb a podpory práce s deťmi, v rámci organizácií, ktoré podporuje Nadácia Televízie Markíza. 

1. Právnická osoba oprávnená na vykonávanie verejnej zbierky: 

Nadácia Televízie Markíza, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 37925270. 

Webové sídlo: www.nadaciamarkiza.sk 

Zastúpená: Ivanou Michalíkovou, správkyňou nadácie, bytom Západný rad 3751/5, 
811 04 Bratislava 

II. Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra 

SVS-OVS2-2017 /019906 

III. Prehľad nákladov verejnej zbierky: 

Náklady na konanie verejnej zbierky dosiahli sumu 30 eur - bankové poplatky za 
vedenie účtu. 
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IV. Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: 

Hrubý výnos verejnej zbierky predstavuje sumu 73.457,18 eur 

Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 73,427,18 eur 

Použitie čistého výnosu verejnej zbierky: 

Čistý výnos zbierky bol použitý v súlade s cieľom verejnej zbierky - ako finančná pomoc 
a podpora organizácií, s ktorými Nadácia Televízie Markíza dlhodobo spolupracuje 
a podporuje ich činnosť zameranú na deti, v súlade s programovým zameraním nadácie. 

Názov organizácie/osoby Výška daru v EUR Úhrada 
František Olšiak 850,56€ 14.02.2018 
Slavomír Dlubač 331,20€ 14.02.2018 
Eva Wohlandová 1331,52 € 14.02.2018 
Viera Gardošová 407,04€ 14.02.2018 
František Olši ak 3000,00€ 26.03.2018 
Slavomír Dlubač 3 000,00€ 26.03.2018 
Eva Wohlandová 3000,00€ 26.03.2018 
Viera Gardošová 3 000,00€ 26.03.2018 
štvorlístok deťom, o. z. 14046,04€ 28.05.2018 
Nadácia detského kardiocentra 1100,00€ 12.10.2018 
Patrik Živojinov 500,00€ 12.10.2018 
Nadačný fond Ladislava Angyala 38484,82 € 11.10.2018 
Štefan Engi 1000,00€ 14.03.2019 
Katarína Knapová 1450,00€ 22.03.2019 
Maroš Starosta 1450,00€ 22.03.2019 
Štefan Engi 476,00€ 24.04.2019 

Spolu prerozdelené: 73427,18€ 

Ivana Michalíková 
správkyňa 

Nadácia Televízie Markíza 
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Prílohy: Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky: 

1. Fotokópie výpisov z účtu júl 2017 - apríl 2019 dokladujúce hrubý výnos zbierky s vyznačenými 
položkami o prevode peňazí na účty obdarovaných organizácií. 

2. Kópie darovacích zmlúv. 
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