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 Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia verejnej správy 

Odbor všeobecnej vnútornej správy – Ing. Buffa 

Drieňova 22 

826  86   Bratislava 29 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Trenčín 

 2020/0015 Mgr. Martáková 

mobil: 0910 842 921 

e-mail: podporte@hospictn.sk  

03.01. 2020 

 

Vec  

Predbežná správa zbierky – doplnenie  

 

 

Hospic Milosrdných sestier so sídlom Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín, IČO: 20 333 356 (ďalej len hospic) Vám podľa 

bodu 9 v zmysle Rozhodnutia číslo SVS-OVS2-2018/020453 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 04. 

07. 2018 o zápise zbierky pod názvom „Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne“ do registra zbierok 

pod registrovým číslom zbierky 000-2018-020453, predkladá predbežnú správu zbierky. 

 

Prehľad vykonávania zbierky 

 

Celoslovenskú verejnú zbierku „Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne“ pripravilo a zrealizovalo 

občianske združenie Hospic Milosrdných sestier. Do vykonávania zbierky boli zapojení niektorí zamestnanci, 

dobrovoľníci, Milosrdné sestry Satmárky počas benefičného dňa. 

 

Za účelom verejnej zbierky bol zriadený dňa 21.06.2018 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 

 

Oznámenie o registrácii verejnej zbierky č. účtu (IBAN) zverejnil hospic na domovskej webovej stránke 

www.hospictn.sk a taktiež na www.facebook.com/hospic. 

 

Fórum donorov nám v auguste 2018 schválilo aj projekt DMS. Celoslovenskú verejnú zbierku sme po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, zaregistrovaní a schválení projektu „darcovských správ 

DMS“ spropagovali prostredníctvom tlačových agentúr SITA a TASR, prostredníctvom miestnych televízií, 

zverejnením oznamu v novinách a informačných spravodajcoch. 

 

Hospic vydal k prebiehajúcej verejnej zbierke informačné materiály - plagáty, informačné záložky na podporu 

informovanosti. Informácie medzi ľudí sme ďalej šírili akčnou skupinou, ktorú tvorila zamestnankyňa 

a dobrovoľníčka, ktoré osobne navštevovali jednotlivé mestské, obecné úrady, farské úrady, obchodné 
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prevádzky v Trenčíne a blízkom okolí a distribuovali informačné materiály, ktoré boli vyvesené na dostupných 

miestach. Na svojich internetových stránkach prebiehajúcu zbierku dobrovoľne propagovali aj niektoré obce, 

mestá trenčianskeho a žilinského regiónu, okolia Piešťan a niektorých miest v SR a tiež farnosti Trnavskej, 

Žilinskej a Nitrianskej diecézy.  

 

V decembri 2018 sme poriadali benefičný deň spojený s prebiehajúcou verejnou zbierkou, viac tu 

www.hospictn.sk/n/beneficny-den-hospicu-viac-zivota-do-dni-rok-2018.  

Okrem koncertu Dominiky Mirgovej na Mierovom námestí v TN, ktorý bol pozvánkou na hlavný benefičný 

koncert Ricca a Claudie v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne, sme od Mesta Trenčín dostali 

k dispozícií aj charitatívny stánok, kde prebiehala prezentácia hospicu a možnosť získať Hand made výrobky za 

dobrovoľný príspevok. Celá akcia bola veľmi vydarená, mala veľmi pozitívny ohlas a do akcie bolo zapojených 

ďaleko viac ľudí, dobrovoľníkov ako sme pôvodne predpokladali. 

 

V priebehu mesiaca marec - máj 2019 boli v poslednej etape hromadne rozposlané so súhlasom diecéznych 

biskupov jednotlivých diecéz do všetkých farností Trnavskej, Žilinskej a Nitrianskej diecézy a obciach hlavne 

trenčianskeho, žilinského regiónu, Oravy, Kysúc a Piešťan listy, ktoré obsahovali 3 ks. plagátov s trhacími lístkami 

spolu s informačnými materiálmi o našom hospici. 

 

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. 

 

Hrubý výnos zbierky k 30. 6. 2019 predstavoval čiastku 18 218,60 €, z toho: 

 

 Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v termíne od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 a to čiastku 

10 436,79 €;  

 Z DMS – Fórum donorov čiastka 2 703,36 € (DMS za máj 2019 a jún 2019 sa v čiastke 2 703,36 € 

nachádza), hoci na účet nám ešte pripísané neboli.  

 Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek vo výške 3 568,23 € 

 Predajom predmetov v charitatívnom stánku vo výške 1 510,22 € 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že po obdržaní všetkých platieb vyplatených dodatočne z Fóra donorov po termíne 

30. 6. 2019, čo je oficiálny koniec zbierky, Vám následne bude zaslaná v termíne do 30. 06. 2020 záverečná 

správa zbierky. 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Henrieta Žilková – sestra M. Noemi 

riaditeľka 

 

Prílohy 

 Výpisy z účtu z roku 2018  jún 2018 – december 2018 

 Výpisy z účtu z roku 2019  január 2019 – jún 2019 

 Výpisy z účtu júl 2019  
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