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	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
	Slovak Blind and Partially Sighted Union

	Sekulská 1			tel.:	+421/2/692 03 420
	842 50 Bratislava			+421/2/692 03 430
	Slovenská republika		fax:	+421/2/692 03 447
	
IČO: 00683876			e-mail:	unss@unss.sk
					DIČ: 2020804731		web: 	www.unss.sk" www.unss.sk


Tomáš Hamara
Ministerstvo vnútra SR
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie vnútorných vecí a vojnových memoárov
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

		
Naša značka:205/2019/Wi	Tatiana Winterová	            v Bratislave 08.03.2019
				tel.: 02/69203422

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2018 organizovanej na základe rozhodnutia o registrácii Ministerstva vnútra SR pod číslom SVS-OVS2-2017/042869

Organizácia:		Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Adresa:		Sekulská 1
			842 50 Bratislava
IČO: 			00683876
Zastúpený:		Ing. Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS
č. účtu:		SK12 0200 0000 0021 4843 5659
			Všeobecná úverová banka, Borská 3/A, Bratislava


Priebeh verejnej zbierky:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska uskutočnila od 22. decembra 2017 do 21. decembra 2018 verejnú zbierku na podporu výcviku vodiacich psov pre nevidiacich občanov a podporu služieb pre ťažko zrakovo postihnutých občanov. Zbierka bola realizovaná formou:
	dobrovoľných príspevkov do 82 očíslovaných a uzamknutých trezorových pokladníc s maketami vodiacich psov, ktoré boli po dohode s príslušnými majiteľmi (prenajímateľmi) miest rozostavené na vybraných verejne prístupných miestach na území celej Slovenskej republiky;

dobrovoľných príspevkov fyzických aj právnických osôb na účet zbierky 
SK12 0200 0000 0021 4843 5659

  
Výnos zbierky v stacionárnych pokladniciach – maketách vodiacich psov, bol prevedený na účet zbierky v lehote do 15 dní od ukončenia zbierky v mesiaci december 2018. Zodpovednosť za výber týchto prostriedkov mali osoby zodpovedné za konanie zbierky v každom regióne – dôverníci verejnej zbierky. Otvorenie pokladníc a spočítanie výnosov sa uskutočnilo v súlade so Zákonom o verejných zbierkach. Výnosy z pokladníc boli následne vložené na účet zbierky.


Celkový výnos verejnej zbierky v roku 2018:

Položka
Suma
Výnos VZ Štvornohé oči - vklady do pokladničiek
25 374,77 €
Výnos VZ Štvornohé oči - bezhotovostné dary na účet
95,50 €
Výnos z verejnej zbierky z bankových úrokov
0,00 €
Hrubý výnos SPOLU
25 470,27 €



Bankové výpisy v prílohe predbežnej správy




Bratislava, 08.03.2019







Ing. Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS






PRÍLOHA: 	kópie bankových výpisov potvrdzujúcich výnos VZ


