PREDBEŽNÁ SPRÁVA ZBIERKY
Názov právnickej osoby:

Maltézska pomoc Slovensko

Sídlo:

Kapitulská 9, 811 01 Bratislava

IČO:

30 867 959

Právna forma:

Občianske združenie zaregistrované na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky dňa 23.12.2005,
č.VVS/1-900/90-27185

Rozhodnutie o zápise zbierky:

Rozhodnutie č. OU-BA-OVVS1-2019/127431
vydané Okresným úradom Bratislava v znení jeho
opravy z 20.01.2020

Dátum vykonávania zbierky:

22.11.2019 – 23.12.2019

Obec, kde sa zbierka vykonávala:

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Názov zbierky:

Maltézsky punč 2019

1. Prehľad vykonávania zbierky
Zbierka sa uskutočňovala v rámci projektu Maltézskeho charitatívneho punča,
ktorý spolu s iným sortimentom naši dobrovoľníci rozdávali za dobrovoľný
príspevok, každý deň 12 hodín, sedem dní v týždni, počas celého trvania
vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktoré bolo zhodné
s dobou trvania zbierky.
V charitatívnom stánku bola umiestnená stacionárna pokladnica a platobný
terminál na bezhotovostné transakcie. Peniaze v hotovosti vyzbierané v rámci
zbierky do stacionárnej pokladnice boli každý deň spočítané a o ich spočítaní
bola spísaná zápisnica dvomi osobami staršími ako 18 rokov. Príslušný výnos za
každý deň bol vložený samostatným vkladom na osobitný účet. Touto formou
bolo vybieraných 32.789,35 €.
Peniaze vyzbieraná formou bezhotovostnej transakcie boli uhradené priamo na
osobitný účet zbierky zo strany poskytovateľa platobnej služby prijímania
platobných kariet spoločnosti SumUp Payments Limited, 32 -34 Great
Marlborough St, W1F 7JB Londýn, Veľká Británia. Touto formou bolo poukázaných
na osobitný účet zbierky: 2.387,23 €, ktoré boli pred pripísaním na osobitný účet
zbierky očistené o poplatky poskytovateľa služby platobného terminálu v
celkovej výške 48,72 €.
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Počas obdobia vykonávania zbierky:
- charitatívny stánok navštívili tisícky návštevníkov vianočných trhov,
- podalo sa viac ako 19 tisíc pohárov teplého nápoja (punča, detského
punča, vareného vína a maltézskeho bombardína),
- rozdalo sa viac ako 10 tisíc dobrých domácich koláčikov a stovky
chlebíkov,
- počas 5 týždňov v službe v stánku sa vystriedalo viac ako 115
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 2000 dobrovoľníckych hodín.

2. Hrubý výnos zbierky
Hrubý výnos zbierky na osobitnom účte zbierky predstavuje sumu
- 35.176,58 EUR –

Príloha:
- Výpisy z osobitného bankového účtu zbierky za november a december
2019

V Bratislave dňa 19.03.2020

Maltézska pomoc Slovensko
JUDr. Július Brichta
prezident
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