SLOVENSKO BEZ DROG
Občianske združenie
Mýtna 7643/42
81105 Bratislava

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
Záverečná správa verejnej zbierky

Registračné číslo zbierky: 000-2018-017635
Zbierku vykonalo: SLOVENSKO BEZ DROG, občianske združenie
Sídlo: Mýtna 7643/42, 811 05 Bratislava
IČO: 42 176 603
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Michal Bučko
Webová stránka: www.slovenskobezdrog.sk
Číslo osobitného účtu zbierky: SK5011000000002927704723
Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky: Mgr. Michal Bučko, Pod Rovnicami 41, Bratislava
Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám
predkladáme Záverečnú správu verejnej zbierky:
1, Priebeh verejnej zbierky.
Dátum začatia zbierky: 1.7.2018
Dátum ukončenia zbierky: 30.6.2020
Verejná zbierka bola realizovaná zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na účet zbierky. Väčšinou
sa jedná o pravidelných mesačných drobných prispievateľov v sumách od 3,00 eur do 270,00 eur. Zbierka
prebiehala prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (sociálne siete, webová stránka
slovenskobezdrog.sk, darujme.sk, ľudiaľuďom.sk, formou zasielania informačných emailom darcom
a účastníkom prednášok). Financie získané z verejnej zbierky nám umožnili zaplatiť náklady na
organizovanie prednášok o škodlivých účinkoch drog a takisto vyrobiť a distribuovať informačné materiály
o škodlivých účinkoch drog, a tým naplniť verejnoprospešný účel ochrany zdravia detí a mládeže, za ktorým
bolo toto združenie založené.
Počas obdobia verejnej zbierky (od 1.7.2018 do 30.6.20200) sme na základných a stredných školách v SR
zrealizovali 1.199 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 23.166 žiakov a 1.284 pedagógov.

2, Hrubý výnos zbierky od 1.7.2018 do 30.6. 2020 predstavoval 8421,0 eur.
a, prispievatelia bankovými prevodmi na účet obdarovaného: celkový súčet prijatých darov a príspevkov
bezhotovostnými úhradami na bankový účet VZ Slovensko bez drog bol 8 421,0 eur.
b, ďalšie metódy vykonávania zbierky (zasielanie darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ
SMS, predaj predmetov , predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia) sa nerealizovali.
3, Náklady spojené s konaním verejnej zbierky.
a, bankové poplatky: 179,68 eur
b , cestovné náklady 292,16 eur
c, poplatky za použitie darcovského systému darujme.sk : 42,22 eur
4, Čistý výnos zbierky bol 7906,94 eur
Finančné prostriedky z čistého výnosu VZ boli použité na nasledovné účely:
a, úhrada faktúr prednášateľom za organizovanie a zabezpečenie prednášok ako prevencie proti drogám:
4583,5 eur
b, administratíva, správa webu, propagačné a marketingové činnosti, zvyšovanie kvalifikácie formou štúdia,
tréningov a školení: 3323,44 eur

Občianske združenie SLOVENSKO BEZ DROG zverejnilo túto záverečnú správu na webovom sídle:
www.slovenskobezdrog.sk
Prílohy:
1)Bankové výpisy z osobitného účtu zbierky SK5011000000002927704723 za obdobie 1.7.2018 - 30.06.2020
2)fotokópia dokladov o použití čistého výnosu zbierky
V Bratislave, dňa 23.6.2022.

Mgr. Michal Bučko
Predseda OZ

