
ZDRAVÁ  ŽENA, občianske združenie, Palkovičova 18A,  821 08 Bratislava 

IČO  30795834 

 

Záverečná správa 

 
z verejnej zbierky občianskeho združenia ZDRAVÁ  ŽENA 

s názvom „ AVON Pochod 2019“ 

 

 
Názov organizácie: ZDRAVÁ ŽENA  

Sídlo: Palkovičova 18A, 821 08 Bratislava  

IČO:  307 958 34  

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Phd.  

Web stránka: www.zdravazena.sk  

Kontakt: vlado.bella@centrum.sk 

Bankové spojenie: Prima banka SK33 5600 0000 0051 2246 9002 

 
Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predkladáme Záverečnú  správu z verenej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra 

 Slovenskej republiky 

 

Registrácia zbierky:   MV SR pod číslom SVS-OVS2-2018/039502 

Registrové číslo  zbierky:   000-2018-039502 

Názov zbierky:    AVON Pochod 2019  

Dátum začatia zbierky:  01. 02. 2019 

Dátum ukončenia zbierky:                   31. 12. 2019 

Účel verejnej zbierky:                            ochrana zdravia – projekt boja proti rakovine prsníka 

1. Priebeh vykonávania verejnej zbierky 

Spôsob vykonávania verejnej zbierky:  

a) zasielaním dobrovoľných peňažných prostriedkov na osobitný účet v banke 

b) predajom určených predmetov 

 

Za účelom zbierky zriadilo občianske združenie ZDRAVÁ ŽENA osobitný účet v Prima banke, 

s číslom  SK33 5600 0000 0051 2246 9002, v mene EUR. 

O priebehu zbierky sme informovali verejnosť na webovom sídle www.zdravazena.sk.  

Územie použitia verejnej zbierky:    Slovenská republika. 

2. Účel zbierky 

Účelom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na plnenie  všeobecne 

prospešného  účelu v oblasti  ochrany zdravia – boj proti rakovine prsníka.  Rakovina prsníka 

je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii.  Každá 7.- 8. žena v západných  

krajinách sveta má  počas života riziko vzniku ochorenia na rakovinu prsníka, na Slovensku 

približne l6.- 20. žena. V Slovenskej republike  sa vyskytuje každoročne vyše  3 000  nových 

prípadov rakoviny prsníka. Pokročilých prípadov rakoviny prsníka je na Slovensku ešte stále 

mnoho oproti západoeurópskym krajinám a Severnej Ameriky. Následkom tejto skutočnosti 

http://www.zdravazena.sk/
mailto:vlado.bella@centrum.sk


zomiera veľa žien zbytočne.  Spôsobuje to hlavne slabšia zdravotná uvedomelosť žien a mužov 

(rakovina prsníka sa môže vyskytovať aj u mužov).  

Zdravá žena, o. z.  použila finančné prostriedky z verejnej zbierky na : 

- organizovanie    seminárov na zvýšenie povedomia o tomto ochorení a dôležitosti 

prevencie po celom Slovensku. Bezplatné semináre  s teoretickými  prednáškami 

„Edukáciou obyvateľstva k zníženiu pokročilých štádií rakoviny prsníka“  a praktickou 

výučbou samovyšetrenia prsníkov na silikónovej makete, zabezpečovali  Doc. MUDr. 

Vladimír Bella, PhD.  a  PhDr. Erika Zámečníková. Semináre prebehli v nasledovných 

mestách:  Bratislava,   Žilina, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa, Červený kláštor, Beluša, 

Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Šaľa, Komárno, Bánovce nad Bebravou, Košice. 

- zabezpečenie elektronickej konzultácie s verejnosťou na web stránke  „Zdravé prsia“ 

3. Prehľad hrubého výnosu zbierky  
 

 

Celkový hrubý výnos zbierky 

 

                28 859,87 € 

z toho: 

- hrubý výnos z verejnej zbierky  dosiahnutý zasielaním dobrovoľných  finančných príspevkov 

na osobitný účet v banke  

 

Darca                      Suma v € 

Hokejový club 05 Banská Bystrica 2 000,00 

Spolu : 
2 000,00 € 

 

- hrubý výnos z verejnej zbierky  získaný predajom určených predmetov 

 

Darca                     Suma v € 

AVON COSMETICS, spol. s. r. o.                          4 606,58 

AVON COSMETICS, spol. s. r. o.  
                      22 253,29 

Spolu : 
26 859,87 € 

 

 

 

4. Prehľad nákladov zbierky 

 

 

 

Poplatok za vedenie účtu  2019 87,90  

Poplatok za vedenie účtu  2020 3,90 

 Spolu: 91,80 € 

 



5. Čistý výnos z verejnej zbierky 

 

Hrubý výnos z verejnej zbierky 28 859,87 

Náklady  verejnej zbierky -91,80 

Čistý výnos z verejnej zbierky 28 768,07 € 

 

 

 

6. Prehľad použitia čistého výnosu zbierky  

 

Dohody  o vykonaní práce  - cena práce                        23 842,58 

 Z toho : rok 2019 12 188,09 

                     2020 11 654,49 

Cestovné výdavky – rok 2019 1 805,49 

Prenájom – rok 2019 3 120,00 

Spolu : 28 768,07 € 

 

 

 

7. Bankové  výpisy  - príloha 

Bankový výpis č. 02/2020  z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky, ktorý 

nebol prílohou   predbežnej správy z verejnej zbierky. Na bankovom účte je k 28.02.2020 stav 

125,55 €, tento zostatok  sú vlastné finančné prostriedky, ktoré bolo nevyhnutné vložiť  pri otvorení 

osobitného účtu na verejnú zbierku v decembri 2018. 

 

Občianske združenie zverejnilo túto záverečnú správu z verejnej zbierky na webovom sídle 

www.zdravazena.sk. 

 

 

 

V Bratislave  17. 03. 2020 

                   Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., predseda 

 

 

http://www.zdravazena.sk/

