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MAMILA, o. z., Čajkovského 6333/48, Trnava 917 08, IČO: 36064513 

                                                                              

 

           Ministerstvo vnútra SR 

           Sekcia verejnej správy 

           Drieňová 22 

              826 86 Bratislava 29 

 

 

V Trnave, 9. 7. 2019 

 

VEC: Záverečná správa verejnej zbierky 00-2016-025848 

 
V zmysle rozhodnutia o povolení a predlžení konania verejnej zbierky č. SVS-OVS2-2017/026237 podľa 

bodu 3 Vám posielame záverečnú zprávu a doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky. 

Údaje o verejnej zbierke: 

Žiadateľ – organizátor : 

MAMILA, o. z. (právna forma: občianske združenie), Čajkovského 6333/48, Trnava 917 08,  

IČO: 36064513, štatutárna zástupkyňa a predsedníčka Správnej rady: MUDr. Lucia Kantorová, webové 

sídlo: www.mamila.sk. 

Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky: 

RNDr. Viera Červená; email: dojcenie@mamila.sk, tel.: 0911 940 760 

Územie, na ktorom sa zbierka vykonávala: 

Celoslovenská (pomocou FB https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/ a webovej stránky 

www.mamila.sk) 

Názov zbierky: 

Pomoc a podpora pri dojčení na podporu zdravia dieťaťa i matky, rok 2016 

Účel zbierky: Ochrana zdravia 

Praktická pomoc a podpora pre deti a matky pri dojčení, ktoré významne ovplyvňuje zdravie obyvateľstva. 

Zvyšovanie povedomia o dojčení a o možnostiach nápravy problémov s dojčením a o ich riešení. 

Dojčenie je investícia do zdravia detí i zdravia matiek, do vzájomných vzťahov, do silných rodinných pút a 

do budúcej generácie. Matky v dnešnej dobe túžia dojčiť, ale stáva sa, že musia prekonávať množstvo 

prekážok. Majú množstvo otázok, ktorých vyriešenie rozhoduje o pokračovaní dojčenia alebo o jeho 

ukončení. Problémy matiek s dojčením sú akútne, lebo dieťa potrebuje byť nadojčené okamžite, a ak tomu 

nejaký problém bráni, siahnu matky často po umelej výžive.  

Dojčenie pomáha predchádzať množstvu ochorení od obezity či rakoviny prsníka cez vysoký krvný tlak, 

riziko kardiovaskulárnych ochorení až po vysokú hladinu cholesterolu, diabetes I. a II či arteriosklerózy. Pre 

matky dojčenie znižuje riziko rakoviny prsníka, endometria, osteoporózy či diabetu II. Podpora a pomoc pri 

dojčení sa odrazí v nižších nákladoch na zdravotnú starostlivosť – a to okamžite ako aj do budúcnosti. 

Plánované použitie výnosu zbierky:  

Financovanie prípravy odpovedí v poradne dojčenia (http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/) 

v hodnote 3 € za jednu publikovanú odpoveď a prevádzkovanie webovej stránky www.mamila.sk.  

Dátum konania zbierky: 1. 9. 2016 – 15. 8. 2018 

Banka: FIO banka, č. ú.:  2900542760/8330 (osobitný účet pre verejnú zbierku) 

http://www.mamila.sk/
mailto:dojcenie@mamila.sk
https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/
http://www.mamila.sk/
http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/
http://www.mamila.sk/
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Určenie výšky príspevku z ceny darcovskej správy SMS: 

Cena jednej darcovskej správy SMS na krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov je 2 €. 

96 %, t. j. 1,92 € prevedených na náš osobitný účet zbierky; zvyšné 4 % si ponechávajú telekomunikační 

operátori. Darcovská SMS teda len čiastočne pokrýva náklady na projekt.  

Spôsob vykonávania zbierky: 

a) zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet, 

b) zasielaním darcovských správ SMS (DMS) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické 

komunikačné služby na telefónne číslo 877; výška príspevku z ceny zasielaných DMS tvorila sumu 1,92 € 

z ceny jednej DMS, zvyšnú sumu si ponechávajú telekomunikační operátori.                                                                                   

Prehľad vykonávania zbierky: 

Zbierka bola realizovaná pomocou výziev a banerov na: 

- webovej stránke www.mamila.sk (priemerná mesačná návštevnosť: 90 000).  

- Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/ (23 000 priaznivcov) 

Hrubý výnos podľa spôsobov vykonania zbierky:  

a) zasielaním príspevkov na osobitný účet: 45, - €  

b) zasielaním darcovských správ SMS (DMS) na krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných 

operátorov: 3 866,88 € (2014 DMS * 1,92 €) 

Posledná platba 1 284,48 € od Fórum Donorov za august 2018 prišla na osobitný účet 27.11.2018. 

 

zbierka 1. 9. 2016 – 15. 08. 2018 

r. č.: 000-2016-025848 

Mesiac Počty DMS DMS € 
Prijaté platby 

DMS € 

Príspevky na 

účet € 

2016-09 50 96 - 20 

2016-10 36 69,12 - - 

2016-11 54 103,68 3,84 - 

2016-12 23 44,16 96 - 

2017-01 75 144 69,12 - 

2017-02 29 55,68 103,68 - 

2017-03 41 78,72 44,16 - 

2017-04 55 105,6 142,08 - 

2017-05 44 84,48 55,68 - 

2017-06 43 82,56 78,72 - 

2017-07 64 122,88 105,6 - 

2017-08 307 589,44 67,2 10 

2017-09 40 76,8 99,84 - 

2017-10 36 69,12 122,88 - 

2017-11 37 71,04 447,36 - 

2017-12 42 80,64 142,08 - 

2018-01 67 128,64 145,92 5 

2018-02 57 109,44 67,2 - 

2018-03 43 82,56 82,56 - 

2018-04 41 78,72 128,64 - 

2018-05 40 76,8 109,44 - 

2018-06 68 130,56 82,56 10 

2018-07 53 101,76 78,72 - 

2018-08 669 1284,48 76,8 - 

2018-09 - - 130,56 - 

2018-10 - - 101,76 - 

2018-11 - - 1284,48 - 

2018-12 - - - - 

spolu 2014 3866,88 3866,88 45 

 

Celkový hruhý výnos zbierky: 3 911,88 € 

http://www.mamila.sk/
https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/
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Záverečná správa zbierky: 

 

1) prehľad nákladov zbierky 

Konanie verejnej zbierky bolo zabezpečené dobrovoľníckymi aktivitami bez odmeny a poplatky boli 

uhradené z prostredkov o. z. MAMILA. 

Celkové náklady zbierky: 0, -  € 

 

2) prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel 

Čistý výnos zbierky sa rovná hrubému výnosu zbierky v hodnote 3 911,88 Eur. 

a) 1 800 € z čistého výnosu zbierky bolo použitých na čiastočné financovanie prípravy odpovedí 

v poradne dojčenia za obdobie od 1. 9. 2016 do 10. 01. 2018 (http://www.mamila.sk/pre-

matky/poradna-dojcenia/). Za toto obdobie bolo publikovaných 1 012 odpovedí. Plánovali sme 

odmenu v cene 3 € za jednu publikovanú odpoveď. Klientky z poradne následne často konzultujú 

svoje otázky ďalej emailom, telefonicky alebo prostredníctvom osobného poradenstva.Celkové 

náklady na poradňu boli 1 012 * 3 € = 3 036 €. Použítý výnos zbierky 1 800 € pokryl 59 % z týchto 

nákladov. Zvyšok nákladov pokrylo o. z. MAMILA z vlastných zdrojov a tiež prostredníctvom 

dobrovoľníckej práce.  

b) 2 111,88 € z čistého výnosu zbierky bolo použitých na prevádzkovanie stránky, zahŕňajúce čiastočné 

financovanie upgradu stránky www.mamila.sk, ktorého cielom je optimalizácia zobrazení obsahu 

www.mamila.sk pre mobilné zariadenia, zlepšenie fungovania stránky, zmena grafického dizajnu 

a zlepšenie využiteľnosti stránky. Paralelne s tým prebiehali zmeny v obsahu stránky, príprava 

a publikovanie nových článkov. Zvyšok nákladov pokrylo o. z. MAMILA z vlastných zdrojov a tiež 

prostredníctvom dobrovoľníckej práce. 

Z osobitného účtu zbierky bolo uhradených 5 faktúr v celkovej hodnote 4 243 €:  

Dátum úhrady Čiastka Číslo faktúry Účel platby 

11.1.2018 1 800,00 € 18VF00003 poradňa na www.mamila.sk 

16.11.2018 487,50 € ZAL001101 Grafický návrh mamila.sk záloha 

7.2.2019 487,50 € 2019014 Grafický návrh webstranky mamila.sk dokončenie grafického návrhu 

30.4.2019 75,00 € 2019038 Navrh podstránok webu mamila.sk dokončenie grafického návrhu 

26.6.2019 1 393,00 € 2019259 Upgrade www.mamila.sk, preddavok 2 

 

Prílohy:  

- Mesačné výpisy z účtu FIO banka, č. ú.:  2900542760/8330 (osobitný účet pre verejnú zbierku) za 

obdobie september 2016 – jún 2019 

- 5 faktúr, ktoré boli uhradené z čistého výnosu zbierky 

 

Záverečná správa verejnej zbierky 00-2016-025848 je zverejnená na webovej stránke:  

https://www.mamila.sk/o-mamile/vyrocne-spravy/  

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Viera Červená, CFCP 

osoba zodpovedná za zbierku 

http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/
http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/
http://www.mamila.sk/
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