
Mareena, Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava, IČO 50760611

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia verejnej správy

odbor všeobecnej vnútornej správy

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

V Bratislave, 24.09.2021

Vec: Predbežná správa verejnej zbierky 000-2020-022103

Prehľad vykonávania zbierky:

● predajom tričiek – Mareena uskutočnila verejnú zbierku formou predaja kampaňových
tričiek s nápisom „Cudzincov mám plné zuby“. Tričko bolo možné zakúpiť si priamo
v priestoroch občianskeho združenia alebo cez predajňu Kompot (v kamennej predajni na
Lurinskej ulici v Bratislave, ale aj na e-shope www.kompot.sk). Príjmy z predaja tričiek cez
predajňu Kompot boli zasielané priamo na účet verejnej zbierky.

● zasielaním príspevkov na osobitný účet – darcovia mali možnosť posielať príspevky aj priamo
na osobitný účet, ktorý bol zverejnený na webovej stránke združenia.

● zbieraním do stacionárnych pokladničiek - darcovia mali možnosť poskytnúť príspevky
priamo do označených stacionárnych pokladničiek hlavne počas podujatí organizovaných
občianskym združením.

● predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia
usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek – napriek
pôvodnému plánu, Mareena nerealizovala predaj vstupeniek na podujatia, ktoré by boli
príjmami verejnej zbierky.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky:

● predajom tričiek - v priestoroch Mareeny: 0€ a cez predajňu Kompot: 250,04€.
● zasielaním príspevkov na osobitný účet: 146€ bolo prijatých od individuálnych darcov, platby

za tričká z predajne Kompot boli zasielané v plnej výške na tento účet.
● zbieraním do stacionárnych pokladničiek: 1743,18€
● predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia

usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek: 0€.

Bankový výpis osobitého účtu SK0711000000002944037678 je k dispozícii ako príloha tejto správy.



Poznámka k bankovému výpisu: kreditná transakcia z 10.09.2020 v hodnote 100 EUR bola na účet
verejnej zbierky pripísaná omylom, a následne dňa 26.10.2020 bola preposlaná z tohto účtu na bežný
účet občianskeho združenia Mareena. Debetné transakcie v hodnote 60 EUR každá v dňoch
14.05.2021 a 14.06.2021 patria k verejnej zbierke 000-2019-023218, kde aj boli započítané
a vydokladované. Všetky tieto transakcie sú vo výpise vyznačené žltou farbou.

S pozdravom,

Michaela Pobudová, predsedníčka

michaela.pobudova@mareena.sk
0911 380   359
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