Podmienky konania finančnej zbierky
„Deň s Nadáciou Markíza“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel a podmienok finančnej zbierky
„Deň s Nadáciou Markíza“. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne
upravuje pravidlá finančnej zbierky. Organizátor zbierky si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel,
a to i bez predchádzajúceho upozornenia.
1. Organizátor finančnej zbierky
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
v mene spoločnosti koná:
Zapísaná v:

Nadácia Televízie Markíza
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
379 252 70
2022 454 027
Ivana Michalíková, Správca
v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č. 203/na2002/869

2. Partner finančnej zbierky
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
v mene spoločnosti koná:
Zapísaná v:

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
31 444 873
2020363257
SK2020363257
Mag. Matthias Settele, konateľ
Ing. Marianna Trnavská, konateľ
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, č. vl.: 12330/B

3. Spôsoby, forma a trvanie finančnej zbierky
Celkový výťažok finančnej zbierky bude zahŕňať finančné prostriedky získané nasledovnými
spôsobmi:
A. Získavanie darcovských SMS správ prostredníctvom mechanizmu s názvom „DMS“ „Donors Message Service“ v rámci verejnej zbierky s názvom „Verejná zbierka Nadácie
Televízie Markíza“:
a. Prijaté Darcovské SMS správy, ktoré sa započítavajú do celkového finančného výťažku
„Dňa s Nadáciou Markíza“, sa započítavajú za obdobie od 1.10.2022, 00:01 hod. –
01.12.2022, 24:00 hod. Mechaniku prijímania darcovských SMS správ zabezpečuje
organizácia Fórum donorov na základe Zmluvy o spolupráci s Nadáciou Televízie
Markíza.
Fórum donorov
Záujmové združenie právnických osôb
Baštová 5, 811 03 Bratislava
IČO: 31806376
Zapísané v registri záujmových združení právnických osôb na Okresnom úrade v Bratislave pod
číslom OVVS/498/2/2000.
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu 2662475004/1100

Zastúpené: Mgr. Soňou Lexmanovou (ďalej len „FD“).
b. Iniciačnú SMS správu v prospech projektu „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza“
prostredníctvom mechanizmu DMS „Donors Message Service“ predstavuje SMS
správa v znení „DMS NADACIAMARKIZA“ zaslaná na číslo 877 (ďalej len „Darcovská
SMS“) .
Cena Darcovskej SMS správy je stanovená na 2 € (slovom: dve eurá). Darcovská SMS
správa je verejnou zbierkou, ktorá nie je predmetom dane z pridanej hodnoty (DPH).
Hodnota Darcovskej SMS správy je 2 € (slovom: dve eurá).
c. FD v rámci projektu DMS garantuje prevedenie 96 % hodnoty Darcovskej SMS správy
na účet Nadácie Televízie Markíza, t.j. 1,92€ za každú prijatú DMS správu.
FD sa zaväzuje zaistiť prevedenie všetkých takto získaných finančných prostriedkov na
zbierkové konto Nadácie Televízie Markíza bez zbytočných odkladov, najneskôr však
do 10 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov od Operátorov na účet FD.
Prostriedky budú prevedené na účet Nadácie Televízie Markíze, zriadený špeciálne pre
účely verejnej zbierky s číslom SK35 1111 0000 0003 3322 2322 (UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky).
d. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Odbor všeobecnej
vnútornej správy, po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných
zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a §
47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov zapísalo verejnú zbierku „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza
2022/2023“ dňa 28.07.2022 do registra verejných zbierok pod registrovým číslom
verejnej zbierky 000-2022-033341 (číslo rozhodnutia SVS-OVS2-2022/033341-002),
(ďalej len „Verejná zbierka“).
Verejná zbierka bola zriadená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja
sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb
a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.
Zbierka sa vykonáva od 01. októbra 2022 do 30. júna 2023.
Osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky je Katarína Polgárová, Správca
Nadácie Televízie Markíza, bytom Záhradnícka 2218/4, 811 08 Bratislava,

B. Priamym vkladom na účet Nadácie Televízie Markíza, zriadený špeciálne pre účely verejnej
zbierky s číslom SK35 1111 0000 0003 3322 2322 (UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky).
Takto prijaté vklady sa započítavajú do celkového finančného výťažku „Dňa s Nadáciou
Markíza“ prijaté za obdobie od 01.11.2022, 00:01 hod. – 01.12.2022, do 24:00 hod.
C. Vkladom cez online platobnú bránu https://nadacia.markiza.sk/darovaci-formular, ktorá
je realizovaná všeobecne pre Nadáciu Televízie Markíza cez portál Darujme.sk. Táto zbierka
sa neviaže na aktuálne povolenie Verejnej zbierky 2022/23 na základe povolenia
Ministerstva vnútra SR, realizuje sa v samostatnom režime https://darujme.sk/pravidla-apodmienky/.

4. Cieľ a účel zbierky
Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými
mimovládnymi organizáciami, Nadácia Televízie Markíza podporí nimi vytvorené projekty a ich
činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom. Finančnou zbierkou podporíme iniciatívu
vybranej organizácie a charitatívne myšlienky zamerané na starostlivosť o duševné a psychické
zdravie detí, podporu a prevenciu zdravia detí, zlepšenie podmienok na liečbu detí, a ktoré sú
zároveň v súlade s našim programovým zameraním.
5. Poskytnutie výnosov z finančnej zbierky
Celkový výťažok z finančnej zbierky „Deň s Nadáciou Markíza“ bude venovaný podľa
rozhodnutia Správnej rady Nadácie Televízie Markíza medzi nasledovné organizácie:
Názov:

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
V mene organizácie koná:
Zapísaná pod reg. číslom
Číslo účtu:

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka
307 865 25
2021656582
JUDr. Andrej Vršanský, riaditeľ
VVS/1-900/90-1800
SK03 0900 0000 0051 6828 3430

6. Osobitné ustanovenia
Organizátor finančnej zbierky si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá
zbierky, ako aj právo zbierku skrátiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu, ako aj
rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa verejnej zbierky v súlade s Rozhodnutím
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Odbor všeobecnej vnútornej správy
o zápise verejnej zbierky „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2022/2023“ zo dňa 28.07.2022 do
registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2022-033341 (číslo rozhodnutia SVS-OVS22022/033341-002.
Organizátor finančnej zbierky nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so
zbierkou, najmä problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia, problémy na strane
telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor, ani mobilní operátori nezaručujú, že v
oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom prispievajúci vždy dosiahne
pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom príspevku do verejnej
zbierky.
Bližšie informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov sú uvedené na stránke
https://nadacia.markiza.sk/osobne-udaje v časti „Dodávatelia, partneri a darcovia“ ako aj v sídle
Nadácie Televízie Markíza.
V Bratislave, dňa 01.11.2022

