
Prehľad finančných zbierok v období do 4.5.2017 – 15.4.2018 

 

• Verejná zbierka pre Romana Vrbu benefičný koncert v divadle Púchov dňa 25.2.2018 

• Verejná zbierka pre Sabínu Fajnorovú na podujatí „Ľadové medvede - zimné plávanie otužilcov 
2018“ v Nitre dňa 14.1.2018 

• Verejná zbierka pre Martina Hlavatého počas zumba maratónu pod názvom „Vianočná zumba 
pre Martina“ v Bratislave dňa 17.12.2017 

• Verejná zbierka pre Martinu Dugasovú počas joga maratónu pod názvom „Pomoc                              
pre Martinku“ v Bratislave dňa 2.12.2017 

• Verejná zbierka pre Lenku Hnidzíkovú v predajni ALZA.sk v Bratislave v období od 1.12.2017                         

- 15.2.2018 

• Verejná zbierka pre Jakuba Chvílu Jablkové hody v Smoleniciach dňa 22.10.2017 

• Verejná zbierka pre Veroniku Vaškovú v Kultúrnom dome Senica „Rómsky benefičný bašavel“  
dňa 23.9.2017  

• Verejná zbierka pre Tomáša Londáka na Bradle gen. M.R.Štefánika  a  v  reštaurácii Brezová                            

pod Bradlom v období od 12.9. - 31.10.2017  

• Verejná zbierka pre Emu Elenu Sedmákovú v Centre voľného času „Včielka“ v Púchove v období 

od 6.9.2017 - 15.12.2017 

• Verejná zbierka pre Lenku Hnidzíkovú počas mestského jarmoku v Čadci v období od 19.8.2017                 

- 27.8.2017  

• Verejná zbierka pre Tomáša Londáka počas jarmoku v Brezovej pod Bradlom a na mohyle                        

gen. M.R.Štefánika na Bradle v období od 18.8. - 6.9.2017 

• Verejná zbierka pre Elišku Octovú na akcii Ruka v ruke v Piešťanoch dňa 29.7.2017 

• Verejná zbierka pre Martinu Dugasovú na festivale Fest Dobré Rybníky Opatovce okres Trenčín 
v dňoch 27.7. - 30.7.2017 

• Verejná zbierka pre Emu Krajčírovú na Smolenickom zámku počas zámockého pikniku                             
dňa 9.7.2017 

• Verejná zbierka pre Kristiána Polgára v Nesvadoch v období od 1.7. - 4.9.2017 

• Benefičný koncert pre Richarda Katrenčíka vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých 

Moravciach dňa 25.6.2017 

• Benefičný koncert pre Richarda Katrenčíka v synagóge v Nitre dňa 24.6.2017 

• Benefičný koncert pre Richarda Katrenčíka v kaštieli v Dolnej Krupej dňa 24.6.2017 

• Benefičný koncert pre Richarda Katrenčíka v synagóge v Leviciach dňa 23.6.2017 

• Verejná zbierka pre Tomáša Londáka na Bradle gen. M.R.Štefánika  a  v  reštaurácii Brezová                            

pod Bradlom v období od 19.6. - 6.9.2017  

• Verejná zbierka pre Mareka Bystrianskeho na čerpacej stanici vo Fiľakove v období                              

od 12.6.2017 - 15.4.2018 

• Verejná zbierka pre Emu Elenu Sedmákovú v športovej hale Púchov na podujatí „Včielka                   
Vás baví“ v dňoch 4.6.2017 a 9.6.2017 



• Verejná zbierka pre Juraja Kmeťa prebiehajúca v bufete Gurmán Trnava v období od 1.6.2017                         

- 15.4.2018 

• Verejná zbierka pre Jakuba Ifka počas futbalového zápasu v Piešťanoch v období od 27.5.2017                       

- 10.6.2017 

 

 


