
Záverečná správa verejnej zbierky  

 

Názov verejnej zbierky:   Nadácia ADELI pomáha II. 

Číslo verejnej zbierky:   000-2015-028536 

Spôsoby vykonávania verejnej zbierky: 

Zasielaním darcovských správ SMS DMS  prostred í tvo  F ra do orov, spoloč osti DMS 
service a o il ý h operátorov a číslo  v období od: 

20. okt ra  do . okt ra , rozhod utí  MV  č. SVS-OVS3-2016/02410  zo dňa 
. augusta , predĺže ím do 15. apríla 2017.  

Znenie darcovskej SMS v tvare: DMS ADELI (DMS medzera ADELI  a číslo 877. Cena jednej 

DMS je 2 Eurá. Podiel prevádza ý a oso it ý účel z ierky je % z každej DMS, t.j. 1,92 

EUR. 

Číslo osobitného účtu zbierky : SK80 1100 0000 0029 4401 1726 

 

ADELI Medical Center je edzi árod é reha ilitač é e tru , ktoré sa špe ializuje                                    
na neurorehabilitáciu detských a dospelých pacientov s poškode í  e trál ej alebo periférnej 

nervovej sústavy ako je napríklad mozgová obrna, mozgová príhoda a traumatické poranenia 

mozgu. Tieto o hore ia sú zvyčaj e d sledka i p rod ej trau y, krvá a ia do ozgu, iev ej 
ozgovej príhody ale o v útrole eč ého pora e ia. 

 

Nadácia ADELI ola založe á v  okt ri roku  ako pria y pokračovateľ o čia skeho 
združe ia APPA. Okre  po o i fi a č ej, je posla í  Nadá ie ADELI po áhať ľuďo  
s telesným postihnutím – deťo  a dospelým s  neurologickými poruchami a  ich rodinám – 

zlepšiť kvalitu života, začle iť sa do spoloč osti, vrátiť radosť zo života. 
 

Účelo  verej ej z ierky olo získať fi a č é prostriedky na zabezpeče ie euroreha ilitač ej 
lieč y pa ie tov ADELI Medi al Ce tra v Piešťa o h. 
 

Prehľad verejnej zbierky: 
• Počet prijatý h DMS za ja uár :  DMS. Za počet  DMS prevedená Fórom 

Donorov na osobitný účet dňa . .  su a ,  EUR. 

• Počet prijatých DMS za február 2016: 14 DMS. Za počet 14 DMS prevedená Fórom 

Donorov na osobitný účet dňa 31.5.2016 suma 26,88 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za marec 2016: 9 DMS. Za počet 9 DMS prevedená Fórom Donorov 

na osobitný účet dňa 30.6.2016 suma 17,28 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za apríl 2016: 1 DMS. Za počet 1 DMS prevedená Fórom Donorov 

na osobitný účet dňa 28.7.2016 suma 1,92 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za máj 2016: 2 DMS. Za počet  DMS prevedená Fórom Donorov   

na osobitný účet dňa 31.8.2016 suma 3,84 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za jún 2016: 2 DMS. Za počet 2 DMS prevedená Fórom Donorov             

na osobitný účet dňa 30.9.2016 suma 3,84 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za júl 2016: 2 DMS. Za počet 2 DMS prevedená Fórom Donorov                  

na osobitný účet dňa 27.10.2016 suma 3,84 EUR. 



• Počet prijatý h DMS za august 2016: 7 DMS. Za počet 7 DMS prevedená Fórom Donorov 

na osobitný účet dňa 28.11.2016 suma 13,44 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za október 2016: 10 DMS. Za počet 10 DMS prevedená Fórom 

Donorov na osobitný účet dňa 30.1.2017 suma 19,20 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za november 2016: 20 DMS. Za počet 20 DMS prevedená Fórom 

Donorov na osobitný účet dňa 27.2.2017 suma 38,40 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za december 2016: 32 DMS. Za počet 32 DMS prevedená Fórom 

Donorov na osobitný účet dňa 29.3.2017 suma 61,44 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za január 2017: 15 DMS. Za počet 15 DMS prevedená Fórom 

Donorov na osobitný účet dňa 25.4.2017 suma 28,80 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za fe ruár : 7 DMS. Za počet 7 DMS prevedená Fórom Donorov 

na osobitný účet dňa 27.5.2017 suma 13,44 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za marec 2017: 5 DMS. Za počet 5 DMS prevedená Fórom Donorov 

na osobitný účet dňa 28.6.2017 suma 9,60 EUR. 

• Počet prijatý h DMS za apríl 2017: 1 DMS. Za počet 1 DMS prevedená Fórom Donorov 

na osobitný účet dňa 27.7.2017 suma 1,92 EUR. 

 

 

Zhrnutie: 

Počas trva ia verej ej z ierky sa vyzbierala hrubá čiastka vo výške 291,84 EUR (152 DMS). 

Náklady zbierky tvorili iba poplatky za ba kové operá ie vo výške 140,00 EUR. Nakoľko áklady 
z ierky es ú presiah uť 25% hru ého vý osu z ierky, olo potre é dopl iť čistý vý os 
zbierky z režij ého účtu Nadá ie o čiastku ,  EUR. 
Čistý vý os z ierky tvoril 218,88 EUR (t.j. 151,84 + 67,04). 

Nadácia prispela z oso it ého účtu z ierky a reha ilitač ý po yt pa ie tke Ga riele Badurovej 

čiastkou ,  EUR. 
Nadácia prispela z režij ého účtu a reha ilitač ý po yt pa ie tovi Mila ovi Bottovi čiastkou 
67,04 EUR. 

 

Na účet olo pred začiatko  z ierky vlože é ,  EUR. Účet ol k 31.12.2017 zruše ý. 
 

Prílohy: 

Príloha 1: Bankové výpisy z osobitného účtu 

Príloha 2: Celkový prehľad z ierky 

Príloha 3: Doklady využitia – fa AMC pre G. Badurovú, fa AMC pre M. Bottu 

 

 

Piešťa y, 30.1.2018        

          

         

 

 

      Zuzana Nováková 

Správkyňa Nadá ie ADELI 


