
Záverečná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia 
Slovenská myelómová spoločnosť 
 
 
Názov: občianske združenie Slovenská myelómová spoločnosť 
Sídlo: Antolská 11, 851 07 Bratislava - Petržalka 
IČO: 30802067 
Štatutárny orgán: MUDr. Zdenka Štefániková, predsedníčka 
Predsedníctva 
Web stránka: www.myelom.sk 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu verejnej zbierky: SK3902000000003542523053 
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Bc. Adam 
Rojkovič 
 
Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov predkladáme Záverečnú správu z 
verejnej zbierky, zapísanej do registra verejných zbierok na základe 
Rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-OVS3-
2015/020127 z 27.7.2015 
 
registrové číslo zbierky: 000-2015-020127 
Názov zbierky: „Pomoc pacientom s mnohopočetným myelómom“ 
Dátum začatia zbierky: 15. 8. 2015  
Dátum ukončenia zbierky: 14. 7. 2016 
Miesto konania: územie Slovenskej republiky  
 
Účel zbierky: ochrana zdravia 
 
Cieľom zbierky získať finančné prostriedky na skvalitnenie života 
pacientom s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm  
 
Priebeh vykonávania verejnej zbierky: kombinácia spôsobov: 

a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet 
zbierky od 15.8.2015 do 14.7.2016 
 
 

b) zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych 
správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom 
podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo 
elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 od 
15.8.2015 do 14.7.2016; príspevkom z ceny zasielaných 
darcovských správ SMS bude 1,92 eura z ceny jednej darcovskej 



správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené  na osobitný 
účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky 

 
Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika  
Hrubý výnos z verejnej zbierky: Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky 
bol vo výške 105,60 Eur, z tohto 0,- Eur zo zaslaných príspevkov na 
osobitný účet a 105,60 Eur zo zaslaných darcovských správ SMS 
 
Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky: 3,60 Eur 
 
Čistý výnos z verejnej zbierky: 102,00 Eur  
 
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: 
Čistý výnos z verejnej zbierky 102,00 Eur bol prevedený na bežný účet 
občianskeho združenia (IBAN SK26 0200 0000 0021 4960 7555) dňa 
8.12.2017. Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti 
občianskeho združenia Slovenská myelómová spoločnosť v súlade so 
stanoveným cieľom verejnej zbierky 
 
 


