
 

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR 
Sekcia verejnej správy 
Odbor všeobecnej vnútornej správy 
Ing. Buffa 
Drieňová 22 
826 86  Bratislava 29 

    

           Bratislava, 07.  január 2020 

 

VEC: Predloženie predbežnej správy verejnej zbierky - doplnenie  

Na základe Vašej výzvy na doplnenie č. SVS-OVS2-2019/034427 dovoľujeme si Vám 

predložiť požadované doplnenie predbežnej správy verejnej zbierky, ktorá bola zapísaná pod 

názvom „Verejná  zbierka Nadácie Televízie Markíza 2018/2018“ do registra zbierok pod 

registrovým číslom zbierky 000-2018-029260. Zbierka sa vykonávala v termíne od 23. októbra 

2018 do 30. júna 2019. 

V prílohe prikladáme: 

- Predbežnú správu verejnej zbierky „Verejná  zbierka Nadácie Televízie Markíza 

2018/2019“ – doplnenú o informácie o zbieraní príspevkov do stacionárnych 

pokladničiek, do prenosných pokladničiek, predajom predmetov a predajov 

vstupeniek – všetko v hodnote 0 €. 

Pozn.: Bankové výpisy z osobitného účtu vedenom v peňažnom ústave UniCredit Bank           

IBAN:  SK57 1111 0000 0003 3322 2023 za obdobie november 2018 – august 2019 – už 

neprikladáme, nakoľko boli predložené ešte 25.9.2019. 

 

S pozdravom, 

      ........................................................ 

Ivana Michalíková  
                         správkyňa                                       

Nadácia Televízie Markíza                    



 

 

 

 

Predbežná správa verejnej zbierky 

s názvom „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2018/2019“ 

(na základe §12 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení) 

 

 

25. septembra 2019, Bratislava 

 

 

I. 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-OVS2-2018/029260 

 

III. Prehľad vykonávania zbierky 

Zbierka bola vykonávaná nasledovne: 

- 1. zasielaním príspevkov na osobitný účet vedený v UniCredit Bank, IBAN: SK57 1111 
0000 0003 3322 2023 

- 2. zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych SMS – darcovská 
správa SMS na tel. číslo 877  

 

 

 

 

http://www.nadaciamarkiza.sk/


 

 

 

 

 

IV. Prehľad hrubého výnosu podľa spôsobu vykonávania zbierky 

 

1.      Dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet: 10.348,65 €  

- Osobitní darcovia: 10.348,65 eur 

 

2.       Fórum donorov - DMS na číslo 877 celkom v sume: 76.437,12 €   

                -      DMS Nadacia Markiza: 76.437,12 eur 

 

3.       Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek celkom v sume: 0 €   

4.       Zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek celkom v sume: 0 €   

5.       Predaj predmetov celkom v sume: 0 €   

6.       Predaj vstupeniek celkom v sume: 0 €   

                 

 

              

              Spolu hrubý výnosy verejnej zbierky:  86.785,77 € 

 

 

                                                                                                  .......................................................                                                               
              Ivana Michalíková   

    správkyňa                             
Nadácia Televízie Markíza                                                                                     

 

 

Prílohy:  

1. Prikladáme bankové výpisy z osobitného účtu za obdobie november 2018 (odkedy sme začali 
evidovať prvé príspevky na účet) – august 2019. V čase predloženia tejto správy disponujeme 
bankovými výpismi len do augusta 2019. (Náklady zbierky budú vyčíslené v Záverečnej správe 
verejnej zbierky.) 
 


