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Nadácia INTEGRA 

Dobšinského 14 

811 05 Bratislava 

 

 

Okresný úrad Bratislava 

Odbor všeobecnej vnútornej správy 

Tomášikova 46 

832 05 Bratislava 

 

 

 
Vybavuje: Mgr. Iveta Novotná, MBA,  tel. 0918494429   V Bratislave, 23.02.2020 

 

 

 

Vec:  Záverečná správa o Verejnej zbierke číslo 101-2018-116990 
 

Rozhodnutím Okresného úradu v Bratislave, Odboru všeobecnej vnútornej správy zo dňa  

14. 12. 2018 bola do registra verejných zbierok informačného systému verejnej správy zapísaná 

Verejná zbierka pod číslom 101-2018-116990, ktorá bola vykonaná jednorázovo, na podujatí Dobrý 

trh, dňa 16. 12. 2018 na Námestí SNP v Bratislave, za účelom podpory jednej z činností organizácie 

Nadácia Integra. 

 

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 jednorázovo na podujatí Dobrý trh dňa 16. 12. 2018 na 

Námestí SNP v Bratislave 

 Verejná zbierka sa uskutočnila predajom keramických výrobkov s odporúčanou cenou 

 

Účelom tejto verejnej zbierky je podpora práce s deťmi §2 ods. 2 písm. j). 

 

1. Finančné prostriedky, získané verejnou zbierkou, boli zodpovednou osobou vložené na 

bežný účet Nadácie Integra, ktorý má zriadený na účel verejnej zbierky číslo.: IBAN SK55 

1100 0000 0029 2582 7586 v peňažnom ústave Tatra banka, a.s. dňa 21. 12. 2018.  

(Bankový výpis v prílohe 1.) 

  

2. Názov zbierky je   Integra 2018 

 

3. Dokladom o účasti Nadácie Integra na tomto podujatí je faktúra od dodávateľa PUNKT o.z., 

Povraznícka 5, 81105 Bratislava, SLOVENSKO. Faktúra 201811345, suma 59,00 € 

(Doklad je v prílohe 2.) 
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4. Verejná zbierka sa uskutočnila predajom keramických predmetov s vyznačenou 

odporúčanou cenou. Suma získaných prostriedkov je 188,00 EUR, slovom: 

jednostoosemdesiatosem eur.  

 

 

5. Táto suma bude prevedená na účet, z ktorého organizácia sponzoruje vzdelávacie programy 

v Etiópii a v Keni, (Bankový výpis v prílohe č. 3), odkiaľ budú prevedené do vzdelávacieho 

programu Detské centrum TAPA TRUST – Transform A Person Africa (Premena afrického 

človeka - nádej).  

Toto centrum pôsobí v slume Kibera v Nairobi. Poskytuje vzdelávanie deťom, ktoré by inak 

nemali prístup ku vzdelaniu, bez ktorého sa výrazne zvyšuje riziko ich bezdomovectva. 

Projekt poskytuje príležitosť takýmto znevýhodneným deťom na lepšie životné podmienky 

niekoľkými aktivitami, ako sú: 

- vzdelávanie detí,  

- poskytovanie starostlivosti a poradenstva deťom, ich rodičom, alebo iným osobám, 

ktoré sa o ne starajú,  

- vzdelávanie mladých ľudí v odborných a remeselných zručnostiach, aby sa prácou 

dokázali postarať sami o seba a o svojich súrodencov. 

 

Číslo bankového účtu, na ktorý boli prostriedky z Verejnej zbierky 2018 poukázané:  

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2547 5865  

Poukázané dňa: 10. 1. 2019.  

(Bankový výpis v prílohe 4.) 

 

Z tohto účtu budú prevedené priamo do Projektu TAPA TRUST, P.O.BOX 9175-00100 

Nairobi Keňa. Suma 188,00 EUR bude skrátená o 20%, ktoré budú zaúčtované ako 

príspevok na úhradu nájmu v sume 37,60 EUR = 150,40 EUR 

 

6. Čistý výnos zo zbierky je 188,00 € – 37,60 € = 150,40 EUR 

 

V prílohe posielame kópie bankových výpisov podľa textu – 4x 

 
 
 
 

 
 

S pozdravom,  

Allan Dennis Bussard, správca Nadácie Integra 


