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Záverečná správa z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky
Názov: Divé maky
Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava
IČO: 42135435
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Mistríková
Web stránka: divemaky.sk
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu verejnej zbierky: SK611000000002948006916
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora
Mistríková
Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky
evidovanej na Okresnom súde
v Bratislave.
Registrované číslo zbierky: SVS-OVS2-2019/016820
Názov zbierky: Verejná zbierka Divých Makov 2019
Dátum začatia zbierky: 7.5. 2019
Dátum ukončenia zbierky: 30. 4. 2020
Priebeh vykonávania: Verejná zbierka sa vykonávala zbieraním príspevkov
počas akcie „Cigánsky Bašavel 2019“ dňa 24.8.2019 dvoma spôsobmi:
a) predajom vstupeniek
b) predajom upomienkových predmetov počas akcie „Cigánsky bašavel
2019“ v informačnom stánku Divé maky (CD, látkové divé maky so
špendlíkom, náramky proti urieknutiu)
Na akciu boli použité 6 zapečatených prenosných pokladničiek s evidenčným
číslo 1,2,3,5,8,10 . Výber pokladničiek s týmito číslami bol náhodný, organizácia
disponuje s približne 80 ks pokladničiek s číslovaním od 1-80. Do týchto
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prenosných pokladničiek sa zbierali financie za predaj vstupeniek a predaj
upomienkových predmetov.
Zbierky prostredníctvom zbierania dobrovoľných príspevkov do stacionárnych
pokladničiek a prostredníctvom zbierania dobrovoľných príspevkov do
prenosných pokladničiek sme v rámci zbierky Divých makov 2019 nevykonávali.
Počas celého obdobia trvania zbierky Divých makov 2019 prebiehala zbierka
aj:
1. zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky. Tieto
príspevky
boli
priamo
poukázané
na
účet
VZ
č.
SK611000000002948006916.
2. zasielaním darcovských SMS správ prostredníctvom služby DMS.
Tieto príspevky boli priamo poukázané na účet VZ č.
SK611000000002948006916.
Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. Divé
maky.
Občianske združenie Divé maky pomáha nadaným rómskym deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia pri štúdiu a rozvoji talentu formou štipendií,
mentoringu a ďalších vzdelávacích aktivít.
Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika
Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky: 91,- EUR
Hrubý výnos z verejnej zbierky: 7229,2 EUR
Čistý výnos zbierky: 7138,2 EUR
Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky:
1. zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky 60,- EUR
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2. predajom vstupeniek na akcii Cigánsky bašavel 2019, dňa 24.8.2019 –
6005,- EUR
3. predajom upomienkových predmetov na akcii Cigánsky bašavel 2019,
dňa 24.8.2019 v stánku Divé maky –1145,- EUR
4. zasielaním darcovských SMS správ prostredníctvom služby DMS – 19,2, EUR
Pokladničky číslo 1,2,3,5,8,10 boli otvorené dňa 4.9.2019. O otvorení pokladničiek bola
vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa
9.9.2019

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:
Čistý výnos z verejnej zbierky je používaný na podporu činnosti o.z. Divé maky v
súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky.
Čistý výnos z Verejnej zbierky 2019 bol použitý na: zabezpečenie kostýmov,
sprievodný program a cestovné pre účinkujúcich na festivale Cigánsky bašavel,
preklad zmluvy pre účinkujúcich na festivale Cigánsky bašavel,
telekomunikačné služby, nájomné kancelárskych priestorov, mailové
a webhostingové služby, programátorské služby webu Divé maky, nákup popup steny na tlačové konferencie Divých makov a prenájom fotoštúdia pri tvorbe
kampane na lámanie spoločenských predsudkov
Občianske združenie Divé maky zverejnilo túto záverečnú správu na webovej
stránke: www.divemaky.sk
Prílohy:
1) Bankové výpisy z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej
zbierky, ktorý preukazuje čistý výnos zbierky. Správa bola zaslaná na MVSR
Sekciu Verejnej správy odbor všeobecnej vnútornej správy.

Divé maky sú o životnej šanci

Sídlo OZ: Pod Kobylou 12 ǀ 841 10 Bratislava ǀ Slovak Republic ǀ
Korešpondenčná adresa: Hany Meličkovej 1/H ǀ 841 05 Bratislava ǀ Slovak Republic
tel.: + 421 5244 4074 ǀ email: divemaky@divemaky.sk ǀ web: www.divemaky.sk

V Bratislave, dňa 1.4.2021
Správu vypracovala: Ing. Mária Potočárová Rybaričová
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