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Záverečná správa verejnej zbierky s názvom 

„DEŤOM V NEMOCNICI 2022“ 

 

 

Názov: Škola v nemocnici n.f. 

Právna forma: neinvestičný fond 

Sídlo: Limbová 1, 831 01 Bratislava 

IČO: 37925083 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Mária Šimnová 

Web stránka: www.skola.nudch.eu 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Nám. SNP 15, 811 06 Bratislava 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK13 0200 0000 0045 6250 3353 

E-mail: simnova.zsnudch@gmail.com 

Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Mgr. Mária Šimnová 

_____________________________________________________________________ 

 

Názov verejnej zbierky: „DEŤOM V NEMOCNICI 2022“ 

Registrované číslo verejnej zbierky: 101-2022-064738 

Názov správneho orgánu: Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej a vnútornej 

správy 

Územie použitia verejnej zbierky: Slovenská republika 

Dátum začatia verejnej zbierky: 04. 04. 2022 

http://www.skola.nudch.eu/
mailto:simnova.zsnudch@gmail.com


Dátum ukončenia verejnej zbierky: 06. 04. 2022 

Názov obce, kde sa zbierka vykonávala: Národný ústav detských chorôb, adresa: 

Limbová 1, 833 40 Bratislava 

Účelom zbierky: Podpora práce s deťmi a ochrana zdravia 

Cieľ zbierky: Získať finančné prostriedky na podporu činnosti Základnej školy 

pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1 v Bratislave. 

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka sa realizovala predajom predmetov 

a prostredníctvom jednej stacionárnej pokladničky, ktorá bola zabezpečená pred 

odcudzením a násilným otvorením. 

 

Evidenčné číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

1 107,60 

Spolu 107,60 

 

Predaj výrobkov Výnos z predaja (v EUR) 

04. 04. 2022 443,50 

05. 04. 2022 364,40 

06. 04. 2022 216,50 

Spolu                           1024,40 

 

 

Čistý výnos  zbierky sa rovná hrubému výnosu zbierky - spolu: 1132,- € 

 

Peňažné prostriedky (1132,- €) boli vložené na osobitný bankový účet vo VÚB  

dňa 26. 04. 2022. O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica. 

 

Neinvestičný fond Škola v nemocnici n.f. zverejnil predbežnú správu verejnej 

zbierky s názvom „DEŤOM V NEMOCNICI 2022“ na webovej stránke 

www.skola.nudch.eu 

 

Neinvestičný fond Škola v nemocnici n.f. 

 

pomáha združovať finančné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného 

účelu v oblasti  ochrany a podpory zdravia a vzdelávania hospitalizovaných detí,  na 

http://www.skola.nudch.eu/


individuálnu pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb alebo organizáciu, 

potrebujúcu  pomoc na území celej Slovenskej republiky. 

Cieľom neinvestičného fondu je zo získaných finančných prostriedkov 

- podporovať výchovno-vzdelávaciu činnosť hospitalizovaných detí, 

- skvalitňovať uzdravovací proces, 

- spríjemňovať  liečebné prostredie detských pacientov. 

 

Činnosť neinvestičného fondu sa zameriava najmä na 

- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok,  zariadení 

a materiálno-technického vybavenia základnej školy pri zdravotníckom zariadení,  

- podporu liečebných  a vzdelávacích postupov,  

- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania ,  kurzov,  školení, seminárov a pod. 

v oblasti zdravotníctva a školstva s dôrazom na nové formy liečebných a 

vzdelávacích postupov,  

- skvalitnenie liečebného a  pracovného prostredia pacientov a pedagogických 

zamestnancov.   

 

Za získané peňažné prostriedky z  verejnej zbierky s názvom „DEŤOM 

V NEMOCNICI 2022“ boli zakúpené školské potreby, materiál pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť, materiál na výtvarnú činnosť a materiál na podporu technickej 

vybavenosti základnej školy pri zdravotníckom zariadení.  

 

Výdavky výnosu verejnej zbierky 

 

Náklady verejnej zbierky (v EUR) 

Poplatky banke, debetný poplatok  22,16 

Poplatok za zrušenie účtu  14,36 

Správne poplatky                                 5,00 

Spolu                               41,52 

 

 

Výdavky na zabezpečenie účelu  verejnej zbierky (v EUR) 

Materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť 586,05 



Materiál na výtvarnú činnosť 147,59 

Materiál na podporu výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

107,96 

Materiál na podporu technickej vybavenosti 

školy školy 

290,40 

Spolu                            1132,00 

 

       Výdavky verejnej zbierky spolu: 1132,00 €. 

 

Náklady vynaložené na realizáciu verejnej zbierky vo výške 41,52 € sme uhradili 

z vlastných zdrojov. 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Šimnová, 

správca neinvestičného fondu 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 18. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Doklady o  výdavkoch na  účel zbierky a na náklady zbierky, výpisy z účtu 

 

 


