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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Trenčín 

 2020/0251 Ľubomír Šarkőzy 
mobil: 0905 474 793 
e-mail: sarkozy@hospictn.sk 

03. 03. 2020 

 

Vec 
Predbežná správa zbierky 

 
 

Hospic Milosrdných sestier so sídlom Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín, IČO: 20 333 356 (ďalej len hospic) Vám 
v nadväznosti na Rozhodnutie č. OU-TN-OVVS1-2019/034656 Okresného úradu v Trenčíne  
zo dňa 29. 10. 2019 o zápise zbierky pod názvom „Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne“ do 
registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 305-2019-034656, predkladá predbežnú správu zbierky. 

 
 Prehľad vykonávania zbierky 

 

Jednodňovú verejnú zbierku „Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne“ pripravilo a zrealizovalo 
občianske združenie Hospic Milosrdných sestier 15. 12. 2019. Do vykonávania zbierky boli počas 
„benefičného dňa“ zapojení niektorí zamestnanci, dobrovoľníci a Milosrdné sestry Satmárky. 

 
Za účelom verejnej zbierky má hospic zriadený osobitný účet: 

 
názov banky:  Tatra banka, a. s. 
číslo účtu:   IBAN: SK19 1100 0000 0029 4205 7595 
názov účtu:  Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne 

 
Informácie o verejnej zbierke zverejnil hospic na domovskej webovej stránke www.hospictn.sk   

 

 
15. decembra 2019 sme zorganizovali benefičný deň spojený s registrovanou verejnou zbierkou s názvom 
LÁSKA robí z domu DOMOV, viac tu https://www.hospictn.sk/n/ix-beneficny-koncert-2019-laska-robi-z-
domu-domov. 
 
Okrem koncertu skupiny ESPÉ v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne, sme v ten deň mali 
od Mesta Trenčín prenajatý aj charitatívny stánok, kde prebiehala prezentácia hospicu a možnosť získať 
hand- made výrobky za dobrovoľný príspevok. 100% výťažku putovalo na podporu hospicu. Celá akcia bola 
veľmi vydarená, mala veľmi pozitívny ohlas a do akcie bolo zapojených niekoľko zamestnancov 
a dobrovoľníkov. 
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Hrubý výnos zbierky predstavoval čiastku 9 938,75€, z toho: 

 
• Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek vo výške 8 221,70€ 
• Predajom predmetov v charitatívnom stánku vo výške 1 717,05 € 

 
Hospic je odkázaný na sústavnú pomoc a podporu darcov, donorov, partnerov. Bez sústavnej pomoci a 
podpory darcov by prevádzkovanie nebolo možné, a hospic by nemohol robiť to, čo robí. Viac na 
www.hospictn.sk. 
 
Zároveň táto aktivita slúžila aj na podporu a neustále zvyšovanie informovanosti. 
 

 
S úctou 

 

 
 
 

Mgr. Henrieta Žilková – sestra M. Noemi 
riaditeľka 

 
 
 
 
 

Prílohy 
• Výpis z účtu – vklad výnosu na osobitý účet 
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