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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sekcia verejnej správy 
Odbor všeobecnej vnútornej správy 
Oddelenie registrácií 
Drieňová 22 
826 86 Bratislava 29 
 
 
V Bratislave 30. januára 2023 

 

 

 

Záverečná 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. 3 a 4 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach predkladáme záverečnú 

správu z verejnej zbierky „Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave“ registrovanej Ministerstvom vnútra SR. 

Registrové číslo zbierky: 000-2020-006833 



Spolok právnikov Comenius, občianske združenie, IČO: 50644211 
so sídlom Šafárikovo námestie 78/6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 

 

 

 

2 
 

2 

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

Bratislave“ 

Dátum začatia zbierky: 05.02.2020 

Dátum ukončenia zbierky: 29.01.2021 

Miesto vykonávania zbierky: celé územie SR 

Spôsob vykonávania zbierky: zasielaním príspevkov na osobitný účet 

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

rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, pričom konkrétnejšie malo 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 mal použiť na území mestskej časti Bratislava – Staré mesto, žiadna 

časť výnosu zbierky nemala byť 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 ešte raz 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. 

V čase od založenia zbierkového účtu (úkon potrebný pre registráciu zbierky) v januári 2020, 

počas obdobia trvania zbierky (05.02.2020 - 29.01.2021) a po jej ukončení do dňa 

koncipovania záverečnej správy (do  29.01.2023) boli náklady spojené s konaním 

verejnej zbierky 349,41 eur, išlo o mesačné bankové poplatky za vedenie účtu 

a mesačné bankové poplatky za zverejňovanie účtu (ide o transparentný účet), ako aj sumu 

10,- ktorá predstavuje poplatok za vedenie účtu a za zverejnenie účtu za mesiac január 2023, 

ktorý bude odpísaný v posledný deň mesiaca január 2023 (tesne po podaní záverečnej 

správy). 
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Čistý výnos zbierky tak predstavoval 3589,59 eur. 

V období od začiatku realizácie zbierky do dnešného dňa došlo ku komplikácii s vynaložením 

čistého výnosu zbierky na účel zbierky, pretože v dôsledku pandémie Covid-19 Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta nezískala dostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu nebytového priestoru na Vajanského nábreží 6, ktorý fakulta nadobudla do 

správy a na rekonštrukciu ktorého mal byť podľa pôvodného zámeru čistý výnos zbierky 

vynaložený. Zámerom bolo, že subjekt vykonávajúci zbierku, teda Spolok právnikov 

Comenius, občianske združenie, fakulte z výnosov zbierky bude financovať nákup 

materiálov, alebo dodávku služieb na účely rekonštrukcie. Keďže rekonštrukcia momentálne 

stále neprebieha (aktuálne sa spracúva projektová dokumentácia na rekonštrukciu, kde však 

nie je možné, aby jej spracovanie priamo financoval Spolok právnikov Comenius, občianske 

združenie, jednak preto, že objednávateľom projektovej dokumentácie musí byť budúci 

stavebník, teda Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, jednak preto, že čistý 

výnos zbierky predstavuje len malý zlomok nákladov potrebných na obstaranie projektovej 

dokumentácie), organizátor zbierky sa rozhodol naplniť účel zbierky priamym 

darovaním finančných prostriedkov na zbierkovom účte Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulte. Darovacia zmluva bola 

uzavretá dňa 25. januára 2023, predmetom darovania bola suma 3589,59 

eur. V deň uzatvorenia bola zmluva aj zverejnená v centrálnom registri 

zmlúv (číslo zmluvy Z/2023/142/VIII/PRAF/DEK, ID zmluvy: 7427841), 

účinnosť nadobudla 26. januára 2023, prevod bol uskutočnený v súlade so 

zmluvou 30. 1. 2023. 

Predmetom darovania bol disponibilný zostatok na zbierkovom účte znížený o sumu 10,- eur, 

čo je suma poplatku za vedenie účtu a zverejnenie účtu v januári 2023. 

Čistý výnos zo zbierky tak bol použitý v súlade s jej účelom priamym 

darovaním Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, s tým, 

že v darovacej zmluve (čl. II) sa obdarovaný, teda Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, zaviazal, že dar použije v súlade s účelom 

a podmienkami zbierky a takisto na seba prevzal povinnosť strpieť kontrolu 

súladu účelu použitia s darovacou zmluvou zo strany darcu (Spolok 

právnikov Comenius, občianske združenie). 

Výnosy a náklady zbierky preukazujeme celkovým výpisom zo zbierkového účtu za obdobie 

od 1. 1. 2020 do dňa podania záverečnej správy, ako aj mesačnými bankovými výpismi z 

osobitného účtu za obdobie od januára 2020 do decembra 2022 (okrem apríla a mája 2021, 

ktoré sa žiaľ nedali zo systému internet bankingu vygenerovať – pohyby na účte z tohto 

obdobia však vyplývajú z celkového výpisu). 
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Použitie čistého výnosu zbierky preukazujeme darovacou zmluvou uzatvorenou medzi  

subjektom vykonávajúcim zbierku, teda Spolok právnikov Comenius, občianske združenie, 

ako darcom, a medzi obdarovaným, ktorým bola Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta.  

Záverom poznamenávame, že záverečná správa zbierky je podaná včas, keďže 29. január 

2023, čo by bol posledný deň dvojročnej lehoty podľa § 13 ods. 3 zákona o verejných 

zbierkach, bola nedeľa, a lehota sa preto predlžuje na najbližší pracovný deň (30. 1. 2023). 

S úctou 

 

 

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

Spolok právnikov Comenius, občianske združenie 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Prehľad debetných a kreditných operácií na zbierkovom účte od januára 2020 do dňa podania 

záverečnej správy 

Mesačné bankové výpisy z osobitného účtu za obdobie od januára 2020 do decembra 2022 

(okrem apríla a mája 2021) 

Darovacia zmluva  


