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Záverečná správa zbierky 
podľa § 7 ods. (4)  a § 13, ods. (1) a (2) zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Názov a sídlo právnickej osoby   Slovenská vegánska spoločnosť (ďalej len 

“SVS”) 

vykonávajúcej verejnú zbierku   Líščie Nivy 8 

(ďalej len “VZ”)    821 03 Bratislava   

IČO právnickej osoby                     503 729 39 

 

Číslo právoplatného rozhodnutia   SVS-OVS2-2018/018427 

o zápise VZ do registra zbierok  

Registrové číslo VZ    000-2018-018427  

 

Dátum konania pôvodnej VZ               24. 07. 2018 - 31. 03. 2019  

Dátum konania predĺženej VZ  02. 06. 2019 - 01. 06. 2020  

zbierka bola predĺžená Ministerstvom vnútra SR 

(ďalej len “MV SR”) Rozhodnutím č. SVS-OVS2-

2019/016003 dňa 26. 04. 2019 

Účel VZ     ochrana a tvorba životného prostredia 

      ochrana zdravia 

rozvoj dobrovoľníckej činnosti 

 

Hrubý výnos VZ uvedený    763,48 € 

v predbežnej správe zbierky  

k 31. 3. 2019 (VZ pred predĺžením) 

Hrubý výnos VZ k 1. 6. 2020  294,79 € 

(predĺžená VZ) 

Celkový hrubý výnos VZ    1 058,27 € 

Náklady VZ     15 € 

Čistý výnos VZ    1 043,27 € 

 

Územie vykonávania VZ   celá SR 

 

 

 

    

Ing. Lucia Milec (rod. Gabrišová) 

podpredsedníčka, členka Správnej rady,  

osoba zodpovedná za vykonávanie VZ  

     

V Bratislave dňa 28. 08. 2020  

http://www.veganskaspolocnost.sk/


                   

 

Zhrnutie: 

Čistý výnos zbierky bol použitý na moderovanú diskusiu Vegánski športovci búrajú mýty a na 

čiastočnú úhradu nákladov kuchárskeho workshopu projektu Zelená jedáleň 

1. Moderovaná diskusia Vegánski športovci búrajú mýty sa uskutočnila 22. 6. 2019 v 

Bratislave v priestoroch Progressbaru. Jej účelom bolo divákom priblížiť vegánske 

stravovanie, jeho pozitívne zdravotné aspekty a bezpečnosť (nielen) pri športovaní. 

Hosťami diskusie boli: lekár a maratónsky bežec MUDr. Jakub Hurych, tréner Vladimír 

Futák, silová športovkyňa a výživová poradkyňa Dominika Petrášová a silová 

športovkyňa s potravinárskym vzdelaním Ing. Dominika Pupáková. Diskusie sa 

zúčastnilo viac ako 50 divákov, ktorí vyjadrili s udalosťou prostredníctvom dotazníka 

spokojnosti veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Odmeny pre diskutujúcich boli určené na 

základe vzájomnej dohody, pričom boli do úvahy brané faktory ako je diaľka, z ktorej 

odborníci na diskusiu cestovali a tiež odbornosť diskutujúcich. V. Futák a D. Petrášová 

sa vzdali nároku na odmenu. Do prípravy, ako aj do pomocných prác na samotnej 

diskusii, sa zapojili dobrovoľníci SVS, ktorí poskytli svoje vedomosti a zručnosti, ale sa aj 

novým priučili. 

● videozáznam je dostupný na Youtube kanáli SVS: www.bit.ly/youtube-svs  

● fotografie sú dostupné v udalosti na sociálnej sieti Facebook: www.bit.ly/vegan-

sportovci 

 

2. Projekt Zelená jedáleň (www.zelenajedalen.sk), ktorý realizuje SVS, je zameraný na 

zavádzanie vegánskych jedál na slovenské univerzity. Takéto jedlá sú nielen 

ekologickejšie a zdravšie ako konvenčne podávané jedlá, ale sa tiež tešia rastúcemu 

záujmu, najmä medzi mladými ľuďmi. Aby sa kuchári univerzitných jedální naučili 

pripravovať vegánske jedlá chutným spôsobom, v rámci projektu Zelená jedáleň sú 

organizované aj kuchárske workshopy. V súvislosti s epidemiologickou situáciou v roku 

2020 sa SVS rozhodla, že 1 kuchársky workshop pojme ako natáčanie “inštruktážnych 

videí” (nielen) pre kuchárov univerzitných jedální. Tento workshop sa uskutočnil 13. 6. 

2020 v Bratislave. Hlavnou šéfkuchárkou workshopu bola profesionálna kuchárka 

Zuzana Nosková, točenie ako aj následné strihanie videa boli v réžii profesionálneho 

kameramana Daniela Riháka. Nakoľko čistý výnos zbierky (zostatok na osobitnom účte) 

nepostačoval na pokrytie odmien pre Z. Noskovú a D. Riháka, boli ostávajúce finančné 

prostriedky prevedené z osobitného zbierkového účtu na transparentný účet SVS. 

● videá z workshopu sú dostupné na Youtube kanáli Zelenej jedálne: 

www.bit.ly/youtube-zj 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že čistý výnos zbierky bol použitý v súlade s definovaným účelom 

VZ. Doklady, preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky a podrobnejšie informácie o ich 

členení, sú uvedené v Prílohe č. 2. Náklady zbierky nepresiahli 25 % z hrubého výnosu zbierky 

ako je ustanovené v § 2, ods. (5) ) zákona o verejných zbierkach (bližšie informácie o nákladoch 

zbierky sú v Prílohe č. 1).  

 

https://bit.ly/3gDz3h5
http://www.bit.ly/vegan-sportovci
http://www.bit.ly/vegan-sportovci
http://www.zelenajedalen.sk/
http://www.bit.ly/youtube-zj


                   

 

 

Prílohy 
 

Príloha č. 1: Prehľad nákladov zbierky a doklady preukazujúce náklady zbierky 

  

Popis nákladu Suma 
Dátum zaúčtovania (DZ) / 

zostatok k dátumu (ZkD) 
Doklady 

Poplatok za vklad väčšieho 

počtu mincí na účet 
5 € DZ 12. 4. 2019 Príloha č. 1 a 

Zostatok na účte, ponechaný 

pre zachovanie účtu 
10 € ZkD 30. 06. 2020 Príloha č. 1 b 

 
 

Príloha č. 2: Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel a doklady preukazujúce 

použitie čistého výnosu zbierky 

 

Popis použitia Bližšia špecifikácia Suma Doklady  Poznámka 

Moderovaná diskusia 

Vegánski športovci 

búrajú mýty 

realizovaná dňa 22. 6. 

2019 

prenájom priestorov  124,55 € 
Príloha č. 2 a1 

Príloha č. 2 a2 
                             – 

odmena pre 

diskutujúceho 

odborníka - MUDr. 

Jakub Hurych 

69,57 € Príloha č. 2 b                              – 

odmena pre 

diskutujúceho 

odborníka - Ing. 

Dominika Pupáková 

29,34 € Príloha č. 2 c                              – 

Čiastočná úhrada 

nákladov kuchárskeho 

workshopu v rámci 

projektu Zelená 

jedáleň, realizovaného 

dňa 13. 6. 2020  

natáčanie a 

strihanie videí z 

kuchárskeho 

workshopu  

- Daniel Rihák 

829, 81 €  

Príloha č. 2 d2 

Príloha č. 2 f1 

Príloha č. 2 f2 

 

Nakoľko boli odmeny (D. Rihák = 610 

€; Z. Nosková = 330 €) dokopy (940 €) 

vyššie ako zostatok (839,81 €) na 

osobitnom účte VZ (Fio banka, a.s., 

IBAN: SK9183300000002901108114), 

bol zostatok (829,81 €) prevedený 

(pozri Príloha č. 2 f1, Príloha č. 2 f2) na 

transparentný účet SVS (Fio banka, 

a.s., IBAN: SK96 8330 0000 0029 

0106 2240). Na osobitnom účte VZ 

bolo ponechaných na zachovanie účtu 

10 € (pozri Príloha č. 1 b). Z 

transparentného účtu SVS boli 

následne dňa 30. 6. 2020 uhradené 

odmeny pre D. Riháka (pozri  Príloha č. 

2 d2) a Z. Noskovú (pozri Príloha č. 2 

e2).  

príprava pokrmov 

na natáčaní 

kuchárskeho 

workshopu 

- Zuzana Nosková 

Príloha č. 2 e2 

Príloha č. 2 f1 

Príloha č. 2 f2 

 

 

 

 

 

 


