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Okresný úrad Košice 
Odbor všeobecnej vnútornej správy 

Komenského 52, 041 26  Košice 
 
 
 

Predbežná správa z verejnej zbierky 
organizácie Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka 

 
 

Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka 
Sídlo: Humenská 332/35, 040 11  Košice 
IČO: 35537663 
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 
 

Podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky zapísanej v Registri verejných 
zbierok 

 
Registrové číslo zbierky: 801-2020-014162 
Orgán, ktorý rozhodol o zápise: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice 
Názov zbierky: Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka 
Dátum začatia zbierky: 07.02.2020 
Dátum ukončenia zbierky: 21.02.2020 
Zodpovedná osoba za vykonávanie verejnej zbierky: Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 
Osobitný účet pre účel zbierky: SK0683300000002401752480 (Fio banka, a.s.) 
 
Účel zbierky: Všeobecne prospešný účel – rozvoj sociálnych služieb, vedy, 
vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi 
 
Prehľad vykonávania verejnej zbierky 
Verejná zbierka sa vykonávala v termíne 07.02.2020 – 21.02.2020 do 3 uzavretých 
stacionárnych pokladničiek umiestnených v priestoroch vrátnic budov Filozofickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach v areáli na Moyzesovej 9, Košice na základe 
predchádzajúceho súhlasu dekanky FF UPJŠ. 
Všetky pokladničky boli otvorené za prítomnosti zástupcu organizácie, Mgr. Vladimíra 
Lichnera, PhD. a zástupcu FF UPJŠ, prof. PhDr. Evy Žiakovej, CSc. dňa 25.02.2020 
o čom bola vyhotovená Zápisnica z otvorenia stacionárnych pokladničiek verejnej 
zbierky. 
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Hrubý výnos verejnej zbierky 
Hrubý výnos verejnej zbierky – suma príspevkov nachádzajúcich sa v pokladničkách 
bola 177,14,- eur. Hrubý výnos bol vložený na osobitný bankový účet dňa 27.02.2020. 
 
Plánovaný účel použitia verejnej zbierky 
Výnos po odpočítaní sumy nákladov na verejnú zbierku (čistý výnos) bude použitý na 
zabezpečenie realizácie projektu Linky detskej dôvery – zabezpečenie každodennej 
prevádzky Linky detskej dôvery v Košiciach. 
 
Územie použitia výnosu verejnej zbierky 
Linka detskej dôvery, Košice, Slovenská republika 
 
Uverejnenie predbežnej správy 
Webové sídlo organizácie – www.linkadeti.sk 
 
 
 
 
Prílohy 
Zápisnica z otvorenia stacionárnych pokladničiek verejnej zbierky 
Potvrdenie o vklade hrubého výnosu na osobitný účet – Príjmový pokladničný doklad 
Bankový výpis z osobitného účtu 
Súhlas s vykonaním verejnej zbierky v priestoroch FF UPJŠ 
 
 
 
V Košiciach, 13.05.2020 
 
 

Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 
riaditeľ, zodpovedný za verejnú zbierku 


