Záverečná správa o Verejnej zbierke číslo 000-2015-016880.

Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave bola do registra zbierok
zaregistrovaná Verejná zbierka pod číslom 000-2015-116880. Návrhom zo dňa 11. mája 2016
požiadala Nadácia Integra Sekciu verejnej správy o predĺženie tejto Verejnej zbierky o ďalších 12
mesiacov, t.j. do 15. júna 2017, so začiatkom od 1. júla 2015. Žiadosť bola zaevidovaná pod číslom
SVS-OVS3-2016/018144. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa predĺženia zbierky nadácia uviedla
pretrvávajúcu utečeneckú krízu, keďže utečenci ostávali aj naďalej v urgentnej núdzi. Zároveň
Nadácia priložila predbežnú správu už vykonanej zbierky, ktorej hrubý výnos k 30. aprílu 2016
tvorila suma 8 279,46 eura.

Návrh predložila:






Nadácia Integra, nezisková organizácia, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom:
203/Na-96/346
Sídlo organizácie: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
IČO 31 747 493
Štatutárny orgán: správca Nadácie Allan Bussard, správna rada – členovia: Renáta Kubáň,
Marek Markuš, Attila Molnár, Martin Jursa, Peter Vrbinčík
Verejná zbierka bola vykonaná zbieraním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet
zbierky do 15. júna 2017

Účel verejnej zbierky:
 podpora rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci podľa §2 ods. 2 písm. h).
Účelom tejto zbierky bola podpora rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a podpory
práce s deťmi, ktorej časť bola určená na použitie mimo územia Slovenskej republiky a to v Iraku,
Nepále, v Nigérii a Etiópii.
Finančné prostriedky, získané verejnou zbierkou, boli sústreďované na bežnom účte Nadácie
Integra, zriadeného na účel verejnej zbierky číslo: IBAN SK50 1100 0000 0026 2747 5658 v
peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
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Verejná zbierka sa uskutočnila s nasledovnými príjmami a výdavkami:

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Verejná zbierka 7/2015 -6/2017
Prijaté príspevky (výnosy)
Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
Poskytnuté príspevky Nepál
Poskytnuté príspevky Nigéria
Poskytnuté príspevky Etiópia
Bankové poplatky

zostatok z predošlého obdobia -32,57 €
7.2015 1.2016 1.2017
12.2015 12.2016 6.2017
2015
2016
2017
4242,57
6562 969,29
4200
1969 691,29
0
0
250
0
2491
0
0
2045
0
10
57
28

Spolu
Rozdiel

32,57

0

0

spolu
11 773,86
6 860,29
250,00
2 491,00
2 045,00
95,00
11 741,29
32,57

Podľa vyúčtovacej tabuľky Nadácia INTEGRA v období od júla 2015 do júna 2017 celkovo
podporila 4 oblasti postihnuté krízou - Irak (Blízky východ), Nepál, Nigériu a Etiópiu.

Irak - Blízky východ:
Zo strachu pred vojnou, násilím a smrťou na Blízkom východe opustili svoje domovy
milióny ľudí. Niektorí utiekli do Európy, mnohí zostali vo svojej krajine. Podľa štatistík žijú na
Blízkom východe skoro 4 milióny sýrskych utečencov, v Turecku ich je 1,6 milióna, ďalší sú v
Jordánsku, Egypte, či Iraku. V samotnej Sýrii je takmer 8 miliónov ľudí vnútorne vysídlených. To
znamená, že utiekli zo svojich domovov, ale naďalej zostávajú v krajine. 2 milióny z nich tvoria deti.
Predpokladá sa, že pomoc potrebuje takmer 16 miliónov ľudí.
Na Blízkom východe sme pomohli ľuďom zabezpečiť lieky, očkovacie vakcíny, zdravotnú
starostlivosť, hygienické potreby, prístrešky na bývanie, matrace, piecky, ako aj potraviny a pitnú
vodu.
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Dátum
Doklad Číslo dokladu Text
12.10.2015 BV
5658-151009 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
12.10.2015 BV
5658-151009 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
5.11.2015 BV
5658-151104 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
17.12.2015 BV
5658-151208 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
31.12.2015 BV
5658-151217 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
8.2.2016 BV
5658-160205 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
20.9.2016 BV
5658-160906 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
7.3.2017 BV
5658-170203 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
27.7.2017 BV
5658-170403 Poskytnuté príspevky Irak (Blízky východ)
Spolu
V prílohe posielame kópie bankových výpisov podľa textu.

Suma v EUR
392,50
1 007,50
500,00
1 000,00
1 300,00
869,00
1 100,00
450,00
241,29
6 860,29

Nepál:
Ničivé zemetrasenie v Nepále v roku 2015 si vyžiadalo takmer 9000 mŕtvych.
Zničených bolo viac než pol milióna domov, väčšinou vo vidieckych oblastiach odrezaných
od rýchlej zdravotníckej starostlivosti. Ani po dvoch rokoch sa Nepál z následkov
zemetrasenia nedokázal dostatočne spamätať. Obyvatelia stále pracovali na obnove svojich
príbytkov a celej krajiny, ktorá prebiehala veľmi pomaly.
Obyvatelia sa ešte aj dnes stále vyrovnávajú s tým, že stratili svoje domovy, majetok i zdroje
obživy pre svoju rodinu. Práca sa hľadá ťažko a bez zárobku nie je možné investovať do
rekonštrukcie domov. Mnoho zasiahnutých obyvateľov tak stále žije v provizórnych
podmienkach.
Peniaze sme prostredníctvom našich partnerov použili na pomoc pri obnove bývania pre
miestnych obyvateľov.

Dátum
Doklad Číslo dokladu Text
7.3.2017 BV
5658-170203 Poskytnuté príspevky Nepál
Spolu
V prílohe posielame kópie bankových výpisov podľa textu.

Suma v EUR
250,00
250,00
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Nigéria:
V strachu pred smrťou opustilo svoje domovy v Nigérii vyše milióna ľudí. Zostali
síce v krajine, ale presúvajú sa z miesta na miesto a hľadajú bezpečie. Ďalších takmer 200tisíc ich ušlo za hranice. Masívny útek vyvolali agresívne útoky radikálnej islamistickej
skupiny Boko Haram, ktorá má jasný cieľ - upevniť pozíciu islamského náboženstva a jeho
práva šaríe. V mene tejto idey likviduje kresťanské obyvateľstvo, dobíja strategické mestá,
snaží sa oslabiť fungovanie vlády. Časté sú únosy mladých dievčat a žien, ktoré sa
predávajú do susedných islamských štátov. Bombové útoky na verejných miestach
zanechávajú po sebe mŕtvych a zranených.
Peniaze sme použili na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti, jedla, pitnej vody a
provizórneho bývania pre vnútorne vysídlených obyvateľov.
Dátum
Doklad Číslo dokladu Text
8.2.2016 BV
5658-160206 Poskytnuté príspevky Nigéria
23.3.2016 BV
5658-160305 Poskytnuté príspevky Nigéria
Spolu
V prílohe posielame kópie bankových výpisov podľa textu.

Suma v EUR
926,00
1 565,00
2 491,00

Etiópia:
Etiópia zažívala v roku 2016 najhoršie obdobie sucha za posledných tridsať rokov.
Zasiahlo 18 miliónov obyvateľov, ktorí ostali bez dostatku jedla a vody. Časť krajiny navyše
zasiahli záplavy, ktoré vyhnali tisícky ľudí zo svojich domovov a Etiópčania sa ocitli
v situácii, kde nemali ani strechu nad hlavou a ani dostatok jedla, aby prežili. Potraviny boli
enormne drahé a ceny stále stúpali. Suchom trpeli aj zvieratá, ktoré hynuli a obyvateľom tak
chýbali hospodárske zvieratá na zabezpečenie obživy. V dôsledku sucha nebola ani obvyklá
úroda.

Dátum
Doklad Číslo dokladu Text
4.8.2016 BV
5658-160802 Poskytnuté príspevky Etiópia
8.12.2016 BV
5658-161203 Poskytnuté príspevky Etiópia
Spolu
V prílohe posielame kópie bankových výpisov podľa textu.

Suma v EUR
1 345,00
700,00
2 045,00
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S vedením bankového účtu a finančných transakcií boli spojené poplatky v banke,
ktoré sú zúčtované v nasledujúcich bankových výpisoch.

Dátum
Doklad Číslo dokladu Text
31.12.2015 BV
5658-151216 Bankové poplatky
8.2.2016 BV
5658-160204 Bankové poplatky
25.2.2016 BV
5658-160213 Bankové poplatky
16.3.2016 BV
5658-160303 Bankové poplatky
4.8.2016 BV
5658-160801 Bankové poplatky
14.9.2016 BV
5658-160902 Bankové poplatky
8.12.2016 BV
5658-161201 Bankové poplatky
19.1.2017 BV
5658-170101 Bankové poplatky
7.3.2017 BV
5658-170202 Bankové poplatky
25.4.2017 BV
5658-170301 Bankové poplatky
Spolu
V prílohe posielame kópie bankových výpisov podľa textu.

Suma v EUR
10,00
10,00
9,00
9,00
10,00
9,00
10,00
9,00
10,00
9,00
95,00

Zdôvodnenie rozdielu 32,57 EUR:
Podľa vyúčtovania predchádzajúcej verejnej zbierky Nadácie INTEGRA bolo zúčtovaných
a poslaných o 32,57 EUR viac ako bolo prijatých financií.

V prílohách boli odoslané
1. Všetky doklady – bankové výpisy k vyúčtovaniu 14x
2. Tabuľka použitia finančných prostriedkov podľa dátumu
3. Tabuľka použitia finančných prostriedkov podľa obdobia
4. Tabuľka použitia finančných prostriedkov podľa účelu

Allan Dennis Bussard, správca Nadácie Integra
V Bratislave, 23. 5. 2019
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