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Vec: Predloženie Predbežnej správy verejnej zbierky s registrovým číslom 205-2019-027173 

 

Zasielame Vám predbežnú správu verejnej zbierky s registrovým číslom 205-2019-027173  

s názvom “Pomáham pomáhať”.  

Prílohou správy sú: 

: prehľad vykonávania verejnej zbierky + fotografie 

: prehľad hrubého výnosu zbierky 

: kópie zmlúv 

: výpisy 

 

V Trnave dňa 5.11.2020 

 

 

Simona Hlaváčová 

splnomocnenec  



 

Občianske združenie SaUvedom, Hospodárska 3608/45, 91701, Trnava 

 

 

Predbežná správa 

 

 

 

Občianske združenie SaUvedom v októbri v roku 2019 spustilo zbierku s menom 

“Pomáham pomáhať”, ktorá prebiehala v priestoroch novovzniknutej prevádzky Baterkáreň. 

Úspech a výkon zbierky teda priamo závisel s návštevnosťou prevádzky a jej prijatia komunitou. 

Občianske združenie si zaumienilo zbierku vykonávať zatiaľ čo sa rozbiehalo novoot-

vorené komunitné centrum Baterkáreň. 

Zbierka prebiehala v priestoroch prevádzky Baterkáreň kam mohli návštevníci priniesť 

nepoužívané šatstvo či potreby z domácností. Tieto predmety boli prebraté, skontrolované, zazna-

menané, bolo im pridelené vlastné číslo a boli označené visačkou s logom a číslom zbierky. Tieto 

veci boli vystavené (označený priestor v rámci prevádzky) a návštevníci si mohli vybrať a prispieť 

príspevok podĺa vlastného uváženia. Toto nadstavenie si vyžadovalo veľa práce, vysvetľovania, 

komunikácie. Zároveň tak bol vytvorený priestor pre propagáciu podporovaných združení. Zvo-

lený spôsob je taktiež jeden z efektívnych spôsobov propagácie ekologického prístupu k životu a 

umožňuje vrátiť nepoužívané predmety a oblečenie späť do obehu. 

Odovzdané veci boli dobrovoľníkmi zapisované do excel dokumentu aj s dátumom, špecif-

ikáciou a výškou daru. Zbierka zároveň neprebiehala kontinutálne, bola prerušovaná podľa 

možností a schopností samotnej prevádzky a dobrovoľníkov. Najviac sa jej darilo v decembri 2019 

- pred Vianocami, kedy centrum zaznamenalo najviac návštevníkov.  

Občianske združenie SaUvedom sa rozhodlo výťažok prv venovať občianskemu združeniu 

Trnavský strom. Bola podpísaná zmluva, ktorej kópiu prikladáme. Počas trvania zbierky sa 

združenie snažilo aktívne komunikovať aj činnosť združenia Tranvský strom - známe ako Mačky 

Trnava. Zbierka prebiehala do novembra 2019 a podarilo sa vyzbierať 215eur, ktoré im bolo odos-

lané na účet podľa Zmluvy.  



V decembri sa združenie rozhodlo výťažok zbierky venovať Záujmovému združeniu Ro-

dina, ktorého činnosť považujeme za veľmi dôležitú. Taktiež bola uzavretá darovacia zmluva a 

počas trvania zbierky sa združenie snažilo aktívne komunikovať aj činnosť tohto združenia. 

Po úspešnom decembri 2019, prišli v januári 2020 prvé časy neistoty, zbierka bola ku koncu 

januára prerušená aj z dôvodu prerábky priestorov časti prevádzky, ktorá trvala celý február. Zá-

roveň sme zbierali cenové ponuky na propagáciu zbierky a projektu (náklady súvisiace s výkonom 

zbierky). Tieto plány boli ale nakoniec úplne prerušené z dôvodu mimoriadnej situácie a vyhláse-

niu núdzového stavu. V marci 2020 združenie úplne prerušilo činnosť.  Hneď ako to situácia 

umožňovala, na účet Záujmového združenia Rodina bola odoslaná časť prostriedkov. Činnosť 

zbierky bola čiastočne obnovená v druhej polovici leta 2020 (august), tieto mesiace alebo boli 

neisté pre samotnú prevádzku centra. Nanešťastie sme z dôvodu pracovnej zanezprázdnenosti nie 

vždy stihli získané príspevky za každý mesiac vložiť na účet do 15.dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca.  

Keďže žiadna propagácia projektu nebola uskotočnená, boli zvyšné vyzbierané  pros-

triedky boli vložené na účet združenia. Spolu s časťou z januára 2020 bola teda odoslaná dodatočne 

na účet Záujmového združenia Rodina plná suma vo výške 158EUR. 

Vzhľadom na neistú situáciu sa združenie rozhodlo vyhlásenie zbierky nepredlžovať. 

Občianske združenie SaUvedom bolo teda schopné podporiť aj navzdory mnohým komplikáciám 

dve združenia, ktoré šíria dobro a ktorých čínnosť je extrémne dôležitá pre komunitu.   

 

 

V Trnave dňa 5.11.2020 

 

 

Simona Hlaváčová 

splnomocnenec 

občianske združenie SaUvedom 



 

 



2019 vyzbierané odoslané komentár
september 0,00 € 0,00 € spúšťanie prevádzky

oktober 92,00 € 0,00 €
november 123,00 € 215,00 € Trnavský strom 2.12.2019
december 200,00 € 0,00 € azylový dom Tamara

2020
januar 40,00 € 0,00 € prerábka, marketing
februar 0,00 € 0,00 € prerábka, marketing
marec 0,00 € 0,00 € mimoriadna situácia
april 0,00 € 111,00 € azylový dom Tamara
maj 0,00 € 0,00 € prerušenie činnosti
jun 0,00 € 0,00 € prerušenie činnosti
jul 0,00 € 0,00 € prerušenie činnosti

august 29,00 € 0,00 € ukončenie/pandémia
september 0,00 € 0,00 € obmedzené fungovanie
november 0,00 € 158,00 € azylový dom Tamara

vyzbierané: 484,00 €
odovzdané 484,00 €

Prehľad hrubého výnosu zbierky


