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Predbežná správa z verejnej zbierky 

reg. č. 000-2020-006833 

„Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave“ 

 

 

Názov subjektu vykonávajúceho zbierku: Spolok právnikov Comenius, občianske združenie 

Sídlo: Šafárikovo námestie 78/6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 

IČO: 50644211 

Štatutárny orgán: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., predseda predstavenstva 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu verejnej zbierky: SK85 0900 0000 0051 6722 9504 

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

Podľa § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach predkladáme predbežnú 

správu z verejnej zbierky „Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave“ registrovanej Ministerstvom vnútra SR. 

Registrové číslo zbierky: 000-2020-006833 

Názov zbierky: „Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave“ 

Dátum začatia zbierky: 05.02.2020 

Dátum ukončenia zbierky: 29.01.2021 



Spolok právnikov Comenius, občianske združenie, IČO: 50644211 

so sídlom Šafárikovo námestie 78/6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 

 

Miesto vykonávania zbierky: celé územie SR 

Spôsob vykonávania zbierky: zasielaním príspevkov na osobitný účet 

Účelom verejnej zbierky je – v súlade s § 2 ods. 2 písm. f) zákona o verejných zbierkach – 

rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, pričom konkrétnejšie má ísť o rozvoj 

právnej vedy a právnického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte, a to najmä prostredníctvom podpory rekonštrukcie stavieb a súčastí stavieb tvoriacich 

priestorové zázemie tejto fakulty a obnovy, modernizácie a skvalitňovania materiálno-

technického a didaktického vybavenia tejto fakulty. 

Čistý výnos zbierky sa použije na území mestskej časti Bratislava – Staré mesto, žiadna časť 

výnosu zbierky nebude použitá v zahraničí. 

Priebeh vykonávania zbierky: Zbierka prebiehala formou zbierania finančných príspevkov 

na osobitný transparentný účet. Spolok právnikov Comenius, o.z. propagoval zbierku 

prostredníctvom webovej stránky, stránky na Facebooku, prostredníctvom printových 

brožúrok, prostredníctvom adresného oslovovania možných prispievateľov elektronickou 

poštou i osobne. Pri propagácii zbierky spolupôsobila aj Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta a Alumni klub Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

Spolok právnikov Comenius, o.z. aj touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým 

prispievateľom. 

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 3 939,00 eur 

Celý hrubý výnos bol dosiahnutý vyššie uvedeným spôsobom, teda zasielaním príspevkov na 

osobitný účet. 

Počas obdobia trvania zbierky (05.02.2020 - 29.01.2021) boli náklady spojené s konaním 

verejnej zbierky 97,90 eur, išlo o mesačné bankové poplatky za vedenie účtu a mesačné 

bankové poplatky za zverejňovanie účtu (ide o transparentný účet) 

S úctou 

 

 

........................................................ 

Spolok právnikov Comenius, občianske združenie 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

predseda predstavenstva 

 

 

 

Prílohy: Mesačné bankové výpisy z osobitného účtu za obdobie od januára 2020 do marca 

2021 


