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VEC: Predbežná správa verejnej zbierky č. 000-2018-026298 za obdobie 3.11.2018 -  2.11.2019 
 
Saplinq, o.z. Vám týmto na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2018/026298 
zo dňa 9.10.2018 predkladá predbežnú správu zbierky, ktorej všeobecne prospešný účel je ochrana 
ľudských práv, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoja dobrovoľníckej 
činnosti, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpory práce s deťmi. 

Prehľad vykonávania zbierky 
Saplinq, o.z. uskutočňoval zbierku na území celej Slovenskej republiky. Príjmy verejnej zbierky boli 
zhromažďované na osobitnom účte občianskeho združenia Saplinq IBAN:  SK09 8330 0000 0028 0096 
8342 vedenom vo Fio banke a. s., pobočke zahraničnej banky.  

Oznámenie konaní verejnej zbierky spolu s číslom bankového účtu Saplinq, o.z. zverejnil v súlade 
s bodom 10. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR na svojej webovej stránke: 

https://www.saplinq.org/uploads/4/8/6/8/48688841/sq_verejn%C3%A1_zbierka.pdf 

Verejná zbierka sa vykonávala  od 31.3.2019 do 20.10.2019 prostredníctvom predaja „dúhových“ 
predmetov, ako napríklad odznakov, vlajok, tričiek, tašiek, príveskov, čiapok, náramkov a ponožiek 
s LGBT tematikou alebo logom PRIDE Košice a to v súlade s bodom 1., odseku c) rozhodnutia 
Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej zbierky, ako aj zasielaním dobrovoľných peňažných 
príspevkov na osobitný účet zbierky, a to v súlade s odsekom a).  

Podľa bodu 1., odseku b) zbieraním do stacionárnych pokladničiek a podľa odseku d) predajom 
vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatie sa verejná zbierka v období 3.11.2018 -  
2.11.2019 nerealizovala. 

Obstaranie predaných predmetov nebolo financované z prostriedkov zbierky. Predajná cena 
predstavovala 100 % príspevku na verejnú zbierku.  

 

Por.č. Názov akcie Miesto konania Dátum Hrubý výnos

A 1,00 €

B 0,00 €

C Predaj dúhových predmetov: 3 144,94 €

1 Jarné Vegánske Hody Bratislava 31.03.2019 203,00 €

2 Vegánske hody Prešov 25.05.2019 37,04 €

3 Pohoda Festival Trenčín 11. - 13.7.2019 786,80 €

4 Dúhový Pride BA Bratislava 20.07.2019 664,45 €

5 PRIDE Košice Košice 17. - 25.8.2019 1 242,45 €

6 Jesenné Vegánske Hody Bratislava 08.09.2019 113,00 €

7 Filmový Festival Inakosti Bratislava 17.- 20.10.2019 98,20 €

D 0,00 €

CELKOM 3 145,94 €

Dobrovoľné peňažné príspevky na osobitný účet

HRUBÝ VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY

Príspevky do stacionárnych pokladničiek

Predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatie

 

Košice, 8.1.2020 

https://www.saplinq.org/uploads/4/8/6/8/48688841/sq_verejn%C3%A1_zbierka.pdf

