
Verejná zbierka  „Zo srdca de ťom "   IV. ro čník                      

rada mládeže
žilinského kraja                        

 

       Vyhlásenie je na základe povolenia Ministers tva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2012/006531 
zo dňa 24.02.2011 

 
 

Priebeh verejnej zbierky 
formou predaja predmetov a vyberania do uzavretých pokladni čiek 

 
1/ prihlásenie sa zodpovednej osoby  za verejnú zbi erku v meste, obci, škole (osoba musí mať 
viac ako 18 rokov, v prihláške napíše akú organizáciu, žiacku školskú radu, skupinu zastupuje) - viď 
prihlášku. 
Zbierka predajom predmetov sa bude uskutočňovať v dvoch základných fázach: 

1. fáza predaja bude od 19.marca -25. mája 2012 
2. fáza predaja bude od 1. októbra -15. novembra 2012 

Je možné prihlásiť sa obidve fázy. Na 1. fázu sa prihlasuje do 19. marca, na  2. fázu do 15. 
septembra.  
Ak by ste chceli konať verejnú zbierku predajom predmetov v inom čase – po vzájomnej dohode je to 
možné. 
 
2/ RMŽK určí regionálneho koordinátora zbierky - v prípade, že z jedného regiónu/mesta sa 
prihlási viac záujemcov na konanie zbierky, bude pre daný región určený regionálny koordinátor 
zbierky, ktorý bude komunikovať so zodpovednými v regióne, 
 
3/ zodpovedná osoba za zbierku, s ktorou uzatvoríme dohodu urobí rozpis kedy a kde  bude konať 
s mladými ľuďmi zbierku, 
 
4/ zodpovednej osobe budú doru čené predmety  na predaj podľa objednávky (počet a druh), 
označené pokladničky, menovky, poverenie, 
 
5/ po vykonaní zbierky s regionálnym koordinátorom zúčtujú - spočítajú finančné prostriedky 
z pokladničky a urobia zápis o výške vyzbieraných financií a zostatku predmetov. Odovzdajú všetky 
menovky aj poverenie a pokladničky (aby neboli niekým iným neskôr zneužité- nič sa nesmie stratiť), 
 
6/ finančné prostriedky budú vložené regionálnym koordinátorom na účet 2621535998/1100 
s variabilným symbolom 240512 do 7 dní od ukončenia zbierky. 
 
7/ Je možne dohodnúť aj inú formu prevzatia finančných prostriedkov s RMŽK. 
 

AKO ĎALEJ 
 
Organizácia, CVČ, žiacka školská rada, ... po vykonaní zbierky sama rozhodne, kde pôjde 50% 
z vyzbieraných prostriedkov. 
 
Môžu ísť : 
a/ na organizáciu, ktorá zbierku konala.  
Musia byť však použité na úmysel zbierky, ktorým je      
1/ sociálna pomoc deťom zo sociálne slabého prostredia (úhrada účastníckeho poplatku resp. časti 
poplatku na letný pobyt, ktorý organizácia organizuje pre deti, ktoré si to nemôžu dovoliť) 
2/ podpora vzdelávania mladých dobrovoľníkov (krytie nákladov pre vzdelávanie dobrovoľníkov 
z organizácie, žiackej školskej rady) 
 
b/ na inú organizáciu (organizátor zbierky ju určí), ktorá organizuje letný pobyt alebo vzdelávanie 
 
 
S uvedenými subjektmi sa uzavrie darovacia zmluva po 1. fáze a do 25.6. 2012 im na účet budú 
prevedené finančné prostriedky. Aj po 2. fáze a do 15.12.2012 im na účet budú prevedené finančné 
prostriedky. 
 
V prípade žiackych školských rád bude zmluva uzatvorená s právnym subjektom (školou, občianskym 
združením školy), ktorý dar použije pre vzdelávanie dobrovoľníkov zo žiackej školskej rady.  
 
Použité finančné prostriedky budú musieť byť zúčtované u tých, ktorí darovacie zmluvy podpisu 
v zmysle zmluvy podľa zákona o účtovníctve. 
 
 


