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Ministerstvo vnútra SR 
sekcia verejnej správy 

Bratislava 
 

Sebedražie,  dňa  : 26.7.2015         Vybavuje : Ivan Sýkora          Telefón : 0905 98 4646 
 
Vec : Predloženie vyúčtovanie verejnej zbierky  
 
Občianske združenie Berkat Slovensko predkladá nasledovné vyúčtovanie verejnej zbierky 
BERKAT POMÁHA, ktorá sa konala v dňoch 19.novembra 2013 do 31.júna 2014, kedy bola 
predčasne ukončená v dôsledku zmien v zákone. Hrubý celkový výnos zbierky je nasledovný: 
 
Celková suma príjmov na zbierkovom účte v danom skrátenom časovom období je 7 028,50 €. 

K 31.7.2014 bol stav v pokladni v hotovosti za účelom zbierky 0 €. Preto hrubý výnos zbierky 

je v sume 7 028,50 €. 
 
Režijné náklady spojené so zbierkou sú v celkovej výške 0 €  
 
Spolu čistý výnos zbierky potom je 7 028,50 € 
 
Pokračovali sme v našich dvoch hlavných aktivitách v Afganistane a v Maroku  + zbierku sme  
rozšírili o aktuálne požiadavky pomoci na Ukrajine a plánovanú pomoc krajanom v Rumunsku. 
Rozhodli sme  o nasledovnom rozdelení výnosu na jednotlivé oblasti pomoci: 
 

Projekt Adžmal  – pomoc nevidiacim v Afganistane – transplantácie rohoviek v Kábule    3 212,50 € 
Dedinka Agouti v Maroku - Pomoc miestnej komunite a platba za štúdium     1 900 € 
Projekt rekonštrukcie internátu v Rumunsku a aktuálna pomoc na Ukrajine     1 916 € 
 

 spolu: 7 028,50 € 
 

Uvedené výnosy boli zložené v prípade prvých dvoch projektov z dvoch súm a to nasledovne:  
na projekt Adžamal z roku 2013 zostal výnos vo výške 111€ a na projekt Maroko vo výške 193 € 
(výnosy za november a december 2013). Výnos jednotlivých projektov za kalendárny rok 2014 
v skrátenom časovom úseku od 1.1.2014 do 31.7.2014 predstavoval sumy  3101,50 € (projekt 
Adžamal) a 1707 € (projekt Maroko), čo v súčte predstavuje vyššie uvedené sumy 3 212,50 €  resp. 
1900 €. Výnos vo výške 1916 € (Ukrajina a Rumunsko)  bol dosiahnutý iba v roku 2014. 

 

Realizácia pomoci z jednotlivých výnosov: 
 

Projekt Adžamal: 
suma 3215,50€  odišla v dvoch platbách na účet českého Berkatu vo výške 186,53€ a rozdiel  vo 
výške 3025,97 € ako súčasť platby za štyri rohovky v celkovej výške 4024,24€ dňa 23.11.2014. Toto 
„rozdelenie“ je dané okolnosťami,  kedy sú v Kábule pripravení vhodní pacienti na operáciu a najmä 
možnosťou získať rohovky a realizovať ich transport do Afganistanu. Sumu 186,53€ sme poslali ako 
doplatok za prechádzajúce rohovky aj z evidenčných dôvodov pre „humpoleckú skupinu českého 
Berkatu“. Pozn. tie nezaokrúhlené sumy vyplývajú zo snahy poslať celé sumy v českých korunách, 
sú dané aktuálnym kurzom. 
 

Dedinka Agouti v Maroku: 
suma 1900€ bola realizovaná v plnej výške dňa 5.9.2014 do Maroka najmä z organizačných 
dôvodov, aby sme pomoc  smerovali na začiatok školského roku. Suma poslúžila na zabezpečenie 
štúdia  
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dievčatám a chlapcom, nad ktorými sme prevzali „patronát“, nákup školských potrieb, nákup oviec 
a zabezpečenie kurzu šitia pre miestne ženy (nákup látok a realizácia kurzu šitia). 
 

Projekt v Rumunsku a  pomoc na Ukrajine 
 

Výnos na Rumunsko a Ukrajinu v celkovej výške 1916 € sme realizovali na viackrát. Sumu 500€ 
ako výťažok z festivalu JEDEN SVET sme poslali na účet verejnej zbierky SKCH ako podporu 
diania na Ukrajine a konkrétne náš príspevok pomohol na včelej farme v Kolomyji pri zakúpení 
vozíka na presúvanie úľov. Dňa 2.5.2014 sme realizovali prvú časť pomoci do Rumunska vo výške 
1100 € na rekonštrukciu stredoškolského internátu v spolupráci s miestnym farárom, pánom 
Kubalákom. Zvyšnú sumu vo výške 316 € sme zaplatili v druhej časti pomoci určenej na výstavbu 
kúpeľní na internáte, spolu so sumou 1705,21€, ktorú sme získali z „dvoch percent“.  
 
 
Sumár: 
Pomoc z čistého výnosu zbierky vo výške 7 028,50 € bola realizovaná nasledovne: 

v čase do 31.7.2014 suma celkom: 1 786,53 € (186,53€+500€+1100€) 

pomoc po termíne ukončenia zbierky  spolu 5 241,97€ (1900€+3025,97€+316€) 

 
Vyššie uvedené celkové výnosy vzhľadom na charakter projektov nebolo možné „uplatniť“ v čase 
určenom na zbierku, nakoľko ten nám bol nečakane skrátený. O všetkých našich aktivitách 
(výnosoch aj výdavkoch) sme pravidelne informovali verejnosť a darcov na našich podujatiach 
a najmä na webových stránkach www.berkat.sk Celkovo zbierka prebehla v poriadku a s jej 
realizáciou sme spokojní.  
 
Prílohou vyúčtovania sú kópie bankových výpisov a účtovných dokladov.  
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám plne k dispozícii. 
 
 
 
 
                                                                                  Ivan Sýkora 
                                                                                   štatutárny zástupca 


