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Predbežná správa z  
vykonania Verejnej zbierky 

 
 
Názov:                                                               Nadácia PSK pre podporu rodiny 
Právna forma:                                                  nadácia 
Sídlo:                                                                 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:                                                                  52283208 
Štatutárny zástupca:                                       Mgr. Viktor Guman 
WEB:                                                                www.nadacia-psk.sk 
Bakové spojenie:                                              Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu vo formáte IBAN:                          SK62 0900 0000 0051 5295 2003 
E-mail:                                                              nadacia@vucpo.sk 
Zodpovedná osoba za Verejnú zbierku:        Bc. Dana Čekanová 
      
Názov Verejnej zbierky:                                „Pridaj sa k nám a pomôž“ 
Registrované číslo Verejnej zbierky:            000-2019-020015 
Názov správneho orgánu:                              Ministerstvo vnútra SR 
Územie použitia Verejnej zbierky:               Slovenská republika  
Dátum začatia:                                                17.07.2019 
Dátum ukončenia:                                          30.11.2019 
Účel Verejnej zbierky:                               všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych 
služieb, vzdelania a telovýchovy, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb, 
podpora práce s deťmi            
  
Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka sa vykonávala prostredníctvom 5 
stacionárnych pokladničiek, ktoré boli zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením.  
 

Evidenčné číslo pokladničky Výnos z pokladničky v € 
1 . Úrad PSK 1 276 
 32,70 
2. Divadlo Jonáša Záborského 26,39 
3. Hrad v Kežmarku 90,01 
4. Podtatranská galéria 33,84 
5. Hrad v Starej Ľubovni 569,57 
SPOLU 2 028,51 
 
Hrubý výnos z verejnej zbierky: 2 028,51 € 
 
Čistý výnos z verejnej zbierky: 2 028,51 € 
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Finančné  príspevky  boli  vložené  na  bankový  účet  nadácie z 1. otvorenia dňa 20.09.2019 
suma 1 276 € a po ukončení zbierky dňa 04.12.2019 suma 752,51 € spolu s darom od 
zamestnancov a poslancov PSK. 
O otvorení pokladničiek boli vyhotovené zápisnice. 
 
Nadácia PSK pre podporu rodiny použije čistý výnos zbierky pre rodiny, ktoré sa ocitli 
v nepriaznivej životnej situácii, bude sa podieľať na spolufinancovaní rehabilitačných 
pobytov v súkromných zariadeniach, na zabezpečení terapií pre deti s postihnutím 
 
Predbežná správa z vykonania verejnej zbierky je zverejnená na našom webovom sídle: 
www.nadacia-psk.sk. 
 
 
V Prešove, dňa 07.02.2020 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               v. r.  
                                                                                         ......................................................... 
                                                                                               Mgr. Viktor Guman, správca                
                                                                                            Nadácie PSK pre podporu rodiny                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: Zápisnice o otvorení pokladničiek 
    Potvrdenie o vložení finančných príspevkov na účet nadácie 
 
 
 
 
       


