
  
 Občianske združenie KASPIAN Telefón: 0903 584 803  
 Furdekova 6/A E-mail: kaspian@kaspian.sk 
 851 03 Bratislava 5 Web: www.kaspian.sk 
 IČO: 42129681 DIČ: 2022548066 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Predbežná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia KASPIAN 

 

 

 

Názov: KASPIAN 

Sídlo: Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava 5, Slovenská republika 

IČO: 42129681 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Marína Bartoňová 

Web stránka: www.kaspian.sk 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu verejnej zbierky: 2801086026/8330 

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr. Ivana Jurkovičová, Mgr. Zuzna 

Milatová, Mgr. Martina Pašková, Mgr. Michal Berta, Mgr. Radka Hrnčiarová, Mgr. Marína 

Bartoňová 

 

Registrované číslo zbierky: 101-2016-099600 

Názov zbierky: Kaspian pre deti  

Dátum začatia zbierky: 06.12.2016 

Dátum ukončenia zbierky: 30.11.2017 

Verejná zbierka sa vykonávala: 

- v štátnom podniku na Karloveskej 2, 842 04 Bratislava dňa 6. decembra počas podujatia 
s názvom Vianočné trhy  

- na Furdekovej 6/A, 851 03 Bratislava na komunitnej akcii s názvom PIKNIK dňa 30.9.2017.  
 

Spôsob vykonania zbierky: zbierka peňažných príspevkov do stacionárnych, uzavretých 

a zapečatených pokladničiek v počte 1 na každom podujatí.  

 

Účelom zbierky bol rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a podpory práce 

s deťmi 

 

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. KASPIAN.  

 

Občianske združenie KASPIAN do roku 1997 zlepšuje životy detí a mladých cez ľahko dostupné 

programy. Pomáha pomocou sociálnej práce, voľnočasových a preventívnych aktivít, ako aj 

vzdelávaním.  
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Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika 

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 

Hrubý výnos z verejnej zbierky vykonanej dňa 6. 12. 2016 na Karloveskej 2 počas podujatia: 

Vianočné trhy bol vo výške 100 €. Pokladnička bola otvorená 20. 12. 2016. O otvorení pokladničky 

bola vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankové účet verejnej zbierky dňa 

23.12.2016. 

Hrubý výnos z verejnej zbierky vykonanej dňa 30. 9. 2017 na komunitnom podujatí : PIKNIK bol vo 

výške 133 €. Pokladnička bola otvorená 8. 10. 2017. O otvorení pokladničky bola vyhotovená 

zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankové účet verejnej zbierky dňa 13.10.2017 

  

  

Celkový výnos z verejných zbierok: 233 € 

 

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 1 € - bankový poplatok 

 

Čistý výnos z verejnej zbierky: 232 € 

 

Občianske združenie KASPIAN zverejnilo túto predbežnú správu na webovom sídle: 

www. kaspian.sk 

 

Prílohy: 

Bankový výpis z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky, ktorý preukazuje čistý 

výnos zbierky 

Zápisnica z otváranie prenosných pokladničiek 

Menovací dekrét, ktorý ustanovuje štatutárnych zástupcov organizácie 

Aktuálne stanovy združenia preukazujúce zmenu sídla organizácie 

 

 

V Bratislave, dňa 27.2.2018 

 

 

 

          

       

         

  Mgr. Marína Bartoňová 

                Štatutárna zástupkyňa 
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