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V Bratislave, dňa 28.8.2016 
 
 
VEC: Záverečná správa verejnej zbierky 
Rozhodnutím Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OVVS1-2015/036171-2 bola občianskemu združeniu 
Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“, povolená verejná zbierka v termíne 
9.10.2015. Sústreďovanie finančných prostriedkov bolo povolené formou príspevkov do 4 prenosných 

pokladničiek. 
 
Verejná zbierka bola realizovaná: 
Názov: Oficiálnym fanklubom slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“ 
So sídlom: Športová ulica 391, 922 01 Veľké Orvište 
IČO: 421 631 02 
Zastúpeným:  Roman Taborský – predseda 
So zodpovednou osobou za verejnú zbierku:  Milan Hanzel, Podzáhradná 3, 821 06 Bratislava 
 
Všetky vyzbierané finančné príspevky boli odvedené na osobitý transparentný účet vedený 
v Slovenskej sporiteľni, a.s.;  číslo účtu verejnej zbierky:  5071340814/0900 
 

 
Podľa zákon 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach Vám predkladáme 
vyúčtovanie verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade v Žiline. 

 

 
Registrované číslo zbierky: 507-2015-036171-2 
Názov zbierky: Zbierka na fanúšikovskú choreografiu 
Dátum začatia zbierky: 9.10.2015 
Dátum ukončenia zbierky: 9.10.2015 
Verejná zbierka sa vykonávala v  areáli  futbalového štadiónu MŠK Žilina, Športová 9, Žilina, zbierkou 
peňažných príspevkov do prenosných, uzavretých a zapečatených pokladničiek v počte 4 
 
Účelom  zbierky bol rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy. 
 
Cieľom zbierky bola podpora rozvoja kultúrneho prostredia na športových podujatiach nepriamou 
výchovou fanúšikov prostredníctvom  vytvorenia spoločnej fanúšikovskej choreografie.  
 
Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“ vznikol v roku 2010 organizovať 
spoločné aktivity pre fanúšikov s cieľom podpory slovenskej futbalovej reprezentácie, ako aj podpory 

http://transparentneucty.sk/#/accounts
http://transparentneucty.sk/#/accounts


športu a telovýchovy prostredníctvom rôznych prezentačných, osvetových, vzdelávacích ale aj 
spoločenských akcií. 
 
Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky, ktoré budú použité na zakúpenie materiálu 
potrebného na prípravu a realizáciu štadiónovej choreografie počas domácich zápasov slovenskej 
futbalovej reprezentácie a týmto spôsobom bude zkultúrnené fandenie, ktoré bude fungovať ako 
prevencia vočim nežiadúcicm prejavom správania sa prítomných fanúšikov a zároveň umožní 
adekvátnu podporu slovenskej futbalovej reprezentácii na ceste za postupom na Euro 2016.  
 
Areál MŠK Žilina 
Verejnú zbierku sme realizovali počas reprezentačného zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie 
proti Bielorusku za mediálnej podpory Slovenského futbalového zväzu. 
Počas tohto zápasu sa uskutočnila zároveň prvá realizácia celoštadiónovej fanúšikovskej 
choreografie, v ktorej chceme aj vďaka výťažku verejnej zbierky pokračovať. 
  
Mechanizmus zbierky: 
V areáli futbalového štadiónu MŠK Žilina počas kvalifikačného stretnutia Slovensko vs. UBielorusko 
prebiehala zbierka peňažných príspevkov prostredníctvom 4 prenosných, uzavretých a zapečatených 
pokladničiek, ktoré mali na starosti osoby- dobrovoľníci poverené vykonávaním verejnej zbierky. 
Dobrovoľníci sa s kasičkami pohybovali po tribúnach a oslovovali návštevníkov zápasu s možnosťou 
prispieť v čase od 18:00h do 22:00h dňa 9.10.2015. 

 
Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika 
 
Prehľad hrubého výnosu zbierky: 
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 898,25 Eur. 
Počas trvania verejnej zbierky sa nám podarilo vyzbierať do jednotlivých kasičiek finančné príspevky 
v nasledovnej výške: 
Pokladnička č. 1: 116,61 Eur 
Pokladnička č. 2: 167,71 Eur 
Pokladnička č. 3: 251,02 Eur 
Pokladnička č. 4: 362,91 Eur  
 
Tabuľka č. 1: Prehľad príjmov verejnej zbierky konanej dňa 9.10.2015 

 
Pokladnička č. 1 123,82 Eur 13.10.2015 otvorenie pokladničky Zápisnica z otvárania uzavretých 

a zapečatených pokladničiek 

Pokladnička č. 2 167,71 Eur 13.10.2015 otvorenie pokladničky Zápisnica z otvárania uzavretých 
a zapečatených pokladničiek 

Pokladnička č. 3 251,02 Eur 13.10.2015 otvorenie pokladničky Zápisnica z otvárania uzavretých 
a zapečatených pokladničiek 

Pokladnička č. 4 362,91 Eur 13.10.2015 otvorenie pokladničky Zápisnica z otvárania uzavretých 
a zapečatených pokladničiek 

SPOLU 905,46 Eur 13.10.2015 vklad na účet Výpis z účtu 

 
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky : 
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky sú  za vedenie účtu zbierky, všetky ostatné náklady 
spojené s konaním verejnej zbierky sa rozhodol niesť organizátor verejnej zbierky na svoje náklady. 
 
 
Tabuľka č. 2: Náklady spojené s konaním verejnej zbierky 



 

Poplatok za vklad 
v hotovosti 

1,50 Eur 13.10.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
platobný príkaz na 
úhradu /Prevod 
EUR EHP/FIT(EB) 

0,15 Eur 13.10.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
internetbanking 

0,83 Eur 31.10.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za sms 
služby 

2,10 Eur 31.10.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
vedenie účtu 

2,25 Eur 31.10.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
internetbanking 

0,83 Eur 30.11.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
vedenie účtu 

2,25 Eur 30.11.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
platobný príkaz na 
úhradu /Prevod 
EUR EHP/FIT(EB) 

0,15 Eur 9.12.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
internetbanking 

0,83 Eur 31.12.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za sms 
služby 

2,00 Eur 31.12.2015 debet na účte Výpis z účtu 

Poplatok za 
vedenie účtu 

1,30 Eur 31.12.2015 debet na účte Výpis z účtu 
*časť sumy hradené z darov OZ 
Oficiálny fanklub slovenskej 
futbalovej reprezentácie RIVVIS 
(0,95 Eur) 

Poplatok za 
platobný príkaz na 
úhradu /Prevod 
EUR EHP/FIT(EB) 

0,18 Eur 6.5.2016 debet na účte Výpis z účtu 

SPOLU 14,37 Eur 6.5.2016 debetné transakcie na účte 
spojené s konaním verejnej zbierky 

Výpis z účtu 

 
Čistý výnos z verejnej zbierky: 
Čistý výnos verejnej zbierky predstavuje rozdiel medzi sumou vyzbieraných príspevkov a nákladov 
spojených s konaním verejnej zbierky. 
 
Tabuľka č. 3: Čistý výnos zbierky 
 

Hrubý výnos 
zbierky 

905,46 Eur 13.10.2015 vklad na účet Výpis z účtu 

Náklady na 
konanie verejnej 
zbierky 

   14,37 Eur Debetné transakcie na účte Výpis z účtu 

SPOLU 891,09 Eur 30.4.2016 stav účtu čistého výnosu 
zbierky 

Výpis z účtu 

 



 
Využitie čistého výnosu  z verejnej zbierky: 

 
Finančné prostriedky z čistého výnosu v sume 891,09 boli použité v súlade s Rozhodnutím na nákup 
materiálu na štadiónovú choreografiu, ktorý bol využitý počas reprezentačného zápasu vo futbale 
Slovensko vs. Švajčiarsko, dňa 13.11.2015, Slovensko vs. Island, dňa 17.11.2015, Slovensko vs. 
Lotyšsko, dňa 25.3.2016 a na zápasoch na EURO 2016. 
 
Stav zbierkového účtu ku dňu 6.5.2016: 
 
Tabuľka č. 4: Čistý výnos zbierky 
 

Hrubý výnos 
zbierky 

905,46 Eur 13.10.2015 vklad na účet Výpis z účtu 

Náklady na 
konanie verejnej 
zbierky 

  14,37 Eur Debetné transakcie na účte Výpis z účtu 

Finančné 
prostriedky 
z čistého výnosu 

287,37 Eur Debetná transakcia na účte k dňu 
14.10.2015 

Faktúra, Výpis z účtu 
*Faktúra v pôvodnej výške 660,- Eur bola 
z časti hradená výnosom zo zbierky č. 507-
2015-032630-2 vyúčtovanej dňa 5.11.2015 
(uhradená časť: 372,63 Eur) 

Finančné 
prostriedky 
z čistého výnosu 

348,00 Eur Debetná transakcia na účte k dňu 
9.12.2015 

Faktúra, Výpis z účtu 

Finančné 
prostriedky 
z čistého výnosu 

255,72 Eur Debetná transakcia na účte k dňu 
6.5.2016 

Faktúra, Výpis z účtu 

SPOLU 0,0 Eur 6.5.2016 stav účtu zbierky Výpis z účtu 
 

Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie zverejnil túto správu na webovom sídle:  
http://fanklubfutbalsvk.sk/ 
 
Prílohy: 
Účtovný doklad o nákupe materiálu - faktúra 
Bankové výpisy z osobitného účtu založeného pre potreby VZ, ktoré preukazujú čistý výnos zbierky 
Zápisnica z otvárania uzavretých a zapečatených pokladničiek 
Priebežná správa  
 

V Bratislave, dňa 28.08.2016 

 

...........................................................                                                  ........................................................... 
            Roman Taborský                                                                                              Milan Hanzel 
               Predseda OZ                                                                            Osoba zodp. za vykonanie ver. zbierky 

 

 

http://fanklubfutbalsvk.sk/

