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Okresný úrad Košice 

Odbor všeobecnej vnútornej správy 
Komenského 52, 041 26  Košice 

 
 
 
 

Záverečná správa z verejnej zbierky 
organizácie Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka 

 
 

Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka 
Sídlo: Zvoničná 202/18, 044 13 Valaliky (predchádzajúce sídlo Humenská 332/35, 
040 11 Košice) 
IČO: 35 537 663 
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 
 
 

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

predkladáme týmto Záverečnú 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.) 
Predbežná správa zbierky predložená správnemu orgánu: 13.05.2020 
 
Účel zbierky: Všeobecne prospešný účel - rozvoj sociálnych služieb, vedy, 
vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi 
 
Realizácia účelu použitia verejnej zbierky: Čistý výnos zbierky bol v zmysle platnej 
registrácie verejnej zbierky ako aj v zmysle Predbežnej správy využitý na realizáciu 
aktivít v prospech detí a mladých ľudí, konkrétne na realizáciu projektu Linky detskej 
dôvery – zabezpečenie každodennej prevádzky Linky detskej dôvery v Košiciach 
prostredníctvom úhrady časti mzdových nákladov psychologičky Linky detskej dôvery. 
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 Linka detskej dôvery pôsobí v rámci regiónu východného Slovenska už 21 rokov. Od svojho 
vzniku realizovala desiatky tisíc kontaktov, telefonickou, e-mailovou, chatovou formou 
a prostredníctvom aplikácie Skype. V roku 2020 bolo realizovaných takmer 1900 kontaktov s deťmi, 
mladými ľuďmi, ale i dospelými, ktorým jej pracovníci pomáhali so zvládaním každodenných ťažkostí. 
 
Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky: 

1. Suma príspevkov nachádzajúcich sa v pokladničkách: 177,14,- Eur, 
Celkový hrubý výnos verejnej zbierky: 177,14,- Eur. 
 
Prehľad nákladov verejnej zbierky: 

1. Úhrada kolkovej známky k žiadosti: 5,00,- Eur, 
2. Poštovné poplatky súvisiace s predbežnou správou: 1,65,- Eur, 

Celkové náklady verejnej zbierky: 6,65,- Eur. 
 
Čistý výnos verejnej zbierky: 170,49,- Eur. 
 
Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky: 

1. Úhrada časti mzdy na poskytovanie poradenských služieb na Linke detskej 
dôvery za mesiac 09/2021 – PhDr. Danka Lovašová: 170,75,- Eur (z celkových 
nákladov na zamestnanca 202,10,- Eur). 

Celkovo použitý čistý výnos: 170,49,- Eur. 
 
Uverejnenie predbežnej a záverečnej správy: 
Webové sídlo organizácie - www.linkadeti.sk 
 
 
 
Prílohy: 
Účtovné doklady k použitiu nákladov zbierky 
Účtovné doklady k použitiu čistého výnosu zbierky 
Výpisy z osobitného účtu o pohyboch na účte 
 
 
 
V Košiciach, 30.01.2021 
 
 
 
 

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


