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Odbor vnútorných vecí 
Sekcia verejnej správy 
Ministerstvo vnútra SR 
Drieňová 22 
Bratislava 

 

 

Vec: Žiadosť o povolenie usporiadať verejnú zbierku „Berkat pomáha“ 

Občianske združenie Berkat Slovensko, o.z., sídlom Priehon 104/19, Sebedražie 972 

05, IČO: 42152445, žiada o povolenie usporiadať verejnú zbierku „Berkat pomáha“. 

 
Účel zbierky: 

Získavanie finančných darov na podporné humanitárne a rozvojové práce v 

Afganistane, v Maroku, v etnickom Tibete v Číne a na Slovensku podľa aktuálnych 

miestnych potrieb a to najmä na podporu civilného obyvateľstva žijúceho v chudobe 

a biede a na podporu projektov a spolupráce s humanitárnymi a neziskovými 

organizáciami a miestnymi organizáciami, ktoré pôsobia v uvedených krajinách. 

Hlavnými aktivitami sú: 

 získavanie finančných darov na zakúpenie očných rohoviek určených na 

transplantácie nevidiacim v Afganistane; 

 získavanie finančných darov na podporu chudobných obyvateľov v dedine Agouti 

v Maroku, najmä na podporu žiakov miestnej školy a ich rodín a ďalšie štúdium. 

 
Spôsob konania verejnej zbierky: 

Verejná zbierka sa bude konať na celom území SR v termíne od 1.11.2011 do 

31.10.2012. Verejná zbierka sa bude vykonávať zhromažďovaním finančných 

prostriedkov na osobitný účet 2000175774/8330 (Fio banka), po výzve v médiách, 

predovšetkým na internete. Fyzické a právnické osoby môžu poukazovať svoje 

príspevky prostredníctvom poštových a bankových poukážok, bezhotovostným 
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prevodom, platobnými kartami prostredníctvom internetovej stránky alebo v hotovosti 

do špeciálne označených a uzavretých pokladničiek pod dohľadom dobrovoľníkov a 

partnerov združenia, ktorí budú mať písomné poverenie na vykonávanie verejnej 

zbierky. Zverejnenými variabilnými symbolmi budú odlíšené jednotlivé účely zbierky. 

Verejná zbierka sa bude vykonávať formou zbierania dobrovoľných príspevkov, 

predaja rôznych predmetov, ktoré získame darom, najmä však predajom ručne 

ušitých bábik, ktoré pre potreby združenia vyrobia dobrovoľníci, ako aj formou 

predaja vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporiadané na 

získanie finančných prostriedkov pre účely zbierky. 

Miesta zbierania a predaja budú na verejných priestranstvách a vo verejnosti 

prístupných priestoroch právnických osôb. Pri predaji predmetov a vstupeniek bude 

uvedený podiel z celkovej jednotkovej sumy, ktorý je určený ako výťažok na zbierku, 

vrátane konkrétneho účelu. 

Za vykonávanie zbierky v súlade s platnými predpismi zodpovedajú štatutárni 

zástupcovia Berkat Slovensko, o.z.: 

 Ivan Sýkora, predseda združenia, bytom Priehon 104/19, Sebedražie 972 05, 

ČOP: EB 038301; 

 Jana Čavojská, podpredsedkyňa združenia, bytom Belanská 550/11, Liptovský 

Hrádok 033 01, ČOP: ST 348983. 
 

Výťažok zbierky bude použitý na vyššie uvedené účely v úzkej spolupráci s našim 

partnerským občianskym združením Berkat, o.s. v Českej republike. Náklady na 

zbierku sa budeme snažiť minimalizovať resp. pokryť z iných zdrojov, tak aby sme 

odovzdali min. 97% objemu darov na deklarovaný účel. 

 

V Sebedraží, dňa 30.9.2011 

 Ivan Sýkora 

 Predseda združenia 

 Berkat Slovensko, o.z. 


