
 

ZDRAVÁ  ŽENA, občianske združenie, Palkovičova 218/18A,  821 08 Bratislava 

IČO  30795834 

  

 

Predbežná správa 

 
z verejnej zbierky občianskeho združenia ZDRAVÁ  ŽENA 

s názvom „ AVON Pochod 2019“ 

 

 
Názov organizácie: ZDRAVÁ ŽENA  

Sídlo: Palkovičova 218/18A, 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 

 

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

predkladáme Predbežnú  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  SK033 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. 

 

 

 

 

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


2. Prehľad hrubého výnosu zbierky  

 

 

Celkový hrubý výnos zbierky 

 

                                  28 859,87 € 

 

- hrubý výnos z verejnej zbierky  dosiahnutý zasielaním dobrovoľných  finančných 

príspevkov na osobitný účet v banke  

 

Darca Suma v EUR 

Hokejový club 05 Banská Bystrica 2 000,00 

Kreditné úroky na bankovom účte 0,00 

Celkom hrubý výnos 
2 000,00 

 

- hrubý výnos z verejnej zbierky  získaný predajom určených predmetov 

 

Darca Suma v EUR 

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

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

Celkom hrubý výnos  
26 859,87 

 

3. Bankové  výpisy z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky (v prílohe) 

- bankový výpis č. 01 – 12/2019 a 01/2020. 

 

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

www.zdravazena.sk . 

 

V Bratislave  05. 02. 2020 

 

 

                   doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.,  

predseda 

 


