
Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku
Oravská ul. 10, 949 01 Nitra

Ministerstvo vnútra SR 
Sekcia verejnej správy 
Odbor všeobecnej vnútornej správy 
Drieňová 22 
826 86  Bratislava 29 

V Nitre, dňa 07.07.2021. 

Vec: Predbežná správa zbierky     

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku Vám podľa
bodu 6. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2020/005964-003 zo dňa 3. februára
2020 o zápise verejnej zbierky pod názvom „Boj proti hladu 2020“ do registra verejných zbierok
pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-005964 predkladá predbežnú správu zbierky.

Priebeh verejnej zbierky 

Celoslovenskú verejnú zbierku „Boj proti hladu 2020“ pripravilo a zrealizovalo Národné
združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku spolu s ostatnými vetvami
vincentskej rodiny na Slovensku – Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul, Spoločnosťou dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Kongregáciou Milosrdných sestier sv. Vincenta, Rodinou
Nepoškvrnenej,  občianskymi združeniami Spolkom sv.  Vincenta de Paul,  Združením mariánskej
mládeže, MiSeVi,  a n. o. Depaul Slovensko. 

Za účelom zbierky zriadilo Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul  na  Slovensku  dňa  14.5.2007  osobitný  účet  v  Poštovej  banke  v  Trenčíne  –  číslo  účtu
IBAN : SK7265000000000020286026 – Zbierka. 

Oznámenie o registrácii verejnej zbierky a číslo účtu zverejnilo Národné združenie Spolkov
kresťanskej  lásky  sv.  Vincenta  de  Paul  na  Slovensku  na  samostatnej  webovej  stránke,  ktorú
združenie zriadilo osobitne pre túto zbierku www.bojprotihladu.sk. Celoslovenskú verejnú zbierku
sme po nadobudnutí  právoplatnosti  rozhodnutia spropagovali  prostredníctvom tlačových agentúr
SITA  a  TASR.  Zbierku  propagovali  na  svojich  internetových  stránkach  aj  jednotlivé  vetvy
vincentskej  rodiny.  Propagáciu  sme  uskutočnili  aj  prostredníctvom  Katolíckych  novín  a Rádia
Lumen.  Na základe  dohody o  spolupráci  sa  Rádio  Lumen stali mediálnymi partnermi zbierky.
Zároveň jednotlivé miestne spoločenstvá vincentskej rodiny spropagovali zbierku prostredníctvom
miestnych televízií, rozhlasu, uverejnením oznamu v novinách a informačných spravodajcoch. 

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul vydalo k celoslovenskej 



2

verejnej zbierke 20 000 ks letákov formát A6, 1 500 ks letákov formát A4, 80 000 samolepiek.
Propagačné  materiály  boli  rozposlané  všetkým  vedúcim  jednotlivých  spoločenstiev  na  celom
Slovensku, prostredníctvom zástupcov jednotlivých vetiev v pracovnej komisii na prípravu zbierky.
Uvedené  materiály  sme  rozposlali  aj  do  všetkých  dekanátov  Rímskokatolíckej  cirkvi  a
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 

K výberu finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek vydala komisia v zmysle
rozhodnutia o registrácii zbierky organizačné pokyny.  Príspevky z predaja boli  odvedené na účet
zbierky  do  15.5.2021,  tak  sme  usmernili  všetkých  vedúcich  našich  spoločenstiev,  ktorí  boli
zodpovední za výber a odovzdanie finančných prostriedkov na účet zbierky. Medovníčky napiekli
dobrovoľníčky v jednotlivých miestnych spoločenstvách zdarma.  Predaj medovníkových srdiečok
bol  poznačený  pandemickou situáciu Covid 19 na Slovensku.   

Zbierka nebola vykonávaná zasielaním darcovských správ prostredníctvom  služby krátkych
správ SMS.

Hrubý výnos zbierky k 15.5.2021 predstavoval celkom čiastku 99 440,84 €, z toho:
● Zasielaním príspevkov na osobitný účet  zbierky v termíne od 1.5.2020 do 30.4.2021 čiastka
77 856,48  € 
●  Z  predaja  medovníkových  srdiečok  čiastka,  ktorá  prišla  na  účet  zbierky  do  15.5.2021
21 584,36 €

Náklady na zbierku vykazujeme vo výške  2 697,41 €, čo tvorí 2,71 % hrubého výnosu
zbierky. 
Náklady predstavujú výdavky na: 
● Propagácia - tlač letákov a samolepiek      654,00 €
● Propagácia v médiach                      1 200,00 € 
● Aktualizácia a prezentácia web stránky           87,20 €                
● Obalový materiál                                            465,56 € 
● Poplatky banke                                                290,65 € 

Čistý výnos zbierky predstavuje čiastku 96 743,43 €.

 Čistý výnos zbierky (aj so zostatkom účtu k 1.5.2020) spolu vo výške  99 400,00 € sme
na základe rozhodnutia vincentskej komisie Boj proti hladu rozdelili takto: 

● 28 470,00 € sme poukázali na účet Generalátu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul v Paríži vzhľadom na bezpečnosť zozbieraných finančných prostriedkov. Z tohto účtu boli
odoslané finančné prostriedky pre misiu na  Haiti, kde pôsobia na misijných staniciach sestry zo
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v nemocniciach, v školách a slúžia tým
najchudobnejším z chudobných.  Prevod finančných prostriedkov sme vykonali dňa 31.5.2021.

● 28 470,00 € sme poukázali na účet Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (lazaristi) pre ich
misiu na Hondurase. Prevod finančných prostriedkov sme vykonali dňa 31.5.2021.

●  25 470,00 € sme poukázali  Spoločnosti  dcér  kresťanskej  lásky sv.  Vincenta  de  Paul  (sestry
vincentky) pre ich misiu na Slovensku, na Ukrajine a v Rusku. Prevod finančných prostriedkov sme
vykonali dňa 31.5.2021. 
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● 8 990,00 € sme poukázali na účet Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta (sestry satmárky)
pre ich misiu na  Slovensku, na Ukrajine a v Albánsku. Prevod finančných prostriedkov sme
vykonali dňa 31.5.2021. 

● 5 000 € sme poukázali na účet vdp. J. Martinčeka,CM – slovenský lazarista, zodpovedný za AIC
Ukrajina,  pre  projekt  chudobných  na  Bukovine.  Komisia  pre  tento  projekt  schválila  čiastku
5 000 €. Prevod finančných prostriedkov sme vykonali dňa 31.5.2021.

●  3 000,00 €  sme poukázali na účet  MiSeVi (o.z. misijní dobrovoľníci vincentskej rodiny) dňa
31.5.2021.

Zároveň Vám oznamujeme, že túto spresnenú predbežnú správu predkladáme v predstihu
ako záverečnú správu zbierky. 

S úctou 

               MUDr. Emília Vlčková
        prezidentka NZ SKL na Slovensku

Prílohy:        fotokópie dokladov  o: výnose, 
nákladoch 
a použití zbierky 

_______________________________________________________________________________

Bankové spojenie IČO Telefón
IBAN: SK86 6500 0000 0000 2026 9672 34011692 0907075272          


