Záverečná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia „CENTRUM – KINO MÁJ“
Názov organizácie: "CENTRUM - KINO MÁJ"
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO : 42238374
Sídlo: Šoltésovej 3473/7, 058 01 Poprad
Webové sídlo www.kinomáj.sk
Registračné číslo : VVS/1-900/90-40160
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 31.10.2012
Štatutárny orgán: Ivana Mišaniková Funkcia – predseda
Bankové spojenie: Fio banka, pobočka Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK65 8330 0000 0020 0173 5155
Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Anna Orolínová
Podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Názov verejnej zbierky: seno pre kone – kone pre deti
Registrované číslo verejnej zbierky: 000-2020-15328
Názov správneho orgánu: MV SR SEKCIA VS MV SR , odbor VVS, Drieňova 22, 826 86
Bratislava 29
Územie použitia verejnej zbierky: Slovenská republiky
Dátum začatia verejnej zbierky – vydania rozhodnutia : 15.06.2020
Dátum ukončenie verejnej zbierky: 24.05.2021
Účelom verejnej zbierky: Zbierka seno pre kone - kone pre deti do registra verejných zbierok pod
registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-15328 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby
životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany zdravia, rozvoja sociálnych
služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoja dobrovoľníckej činnosti, rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej
republiky.
Priebeh zbierky bol vykonávaný len zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobný účet
zbierky.

Priamy predaj produktov sa neuskutočnil. Rúška sa zasielali poštou, následne prišla platba na
bankový účet.
Hrubý výnos verejnej zbierky: 2392,79 EUR (dvetisíctristodeväťdesiatdvaeur 79/100)
Doklad: výpis č. 3/2021 – vklad na účet 12.04.2021 2292,79 Eur
Výpis č. 1/2021 – vklad na účet 04.01.2021

100,00 Eur

Čistý výnos verejnej zbierky: 2392,79 EUR (dvetisíctristodeväťdesiatdvaeur 79/100)
Občianske združenie "CENTRUM - KINO MÁJ" zverejnilo túto predbežnú správu na webovom

sídlo: www.kinomaj.sk
Občianske združenie "CENTRUM - KINO MÁJ" už od roku 2012 pomáha hlavne deťom, ktoré

majú rôzne poruchy zdravotné, vývinové poruchy učenia. Od roku 2019 nadviazali
spoluprácu s rančom, kde sú koníky, psíky, mačičky zajace a korytnačky , tento priestor
vďaka zvieratkám vytvára liečebné účinky pre tieto deti.
Za peňažné príspevky bolo zakúpene seno pre kone, a krmivo pre ostatné zvieratká, aby
deti aj napriek nepriaznivej situácie COVID 19 mohli rehabilitovať so zvieratkami a aj
naďalej mohli chodiť počas školy v prírode za koníkmi a mať kontakt so zvieratkami,
nakoľko veľa z týchto detí, ktoré prídu na pobyt sú prvý krát v kontakte s koníkmi.

V Poprade 24.05.2021

