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Ministerstvo vnútra SR 

sekcia verejnej správy 

Bratislava 

 
Sebedražie,  dňa  : 29.06.2016         Vybavuje : Ivan Sýkora          Telefón : 0905 98 4646 

 

Vec : Predloženie vyúčtovania verejnej zbierky  

 

Občianske združenie Berkat Slovensko predkladá nasledovné vyúčtovanie verejnej zbierky BERKAT 

POMÁHA III, ktorá sa konala v dňoch 1.septembra 2014 do 28.augusta 2015. Hrubý celkový výnos 

zbierky je nasledovný: 

 

Celková suma príjmov na zbierkovom účte v uvedenom časovom období je 9244,32 €.  

a skladá sa z nasledovných súm:   

105€, ktorú sme prijali na zbierkový účet od pravidelných darcov v auguste 2014 

1836€  suma príjmov do konca roku 2014 na projekt Adžamal v Afganistane 

278,50€ suma príjmov do konca roku 2014 na projekt v Maroku 

 

Plus výnosy počas roku 2015 až do 28.augusta 2015 

3 893,42€  suma príjmov na projekt v Afganistane 

1721,50€ suma príjmov do konca roku 2014 na projekt v Maroku 

Mimoriadna suma 205,98€ - špeciálne vyčlenená na doplnenie celkovej čiastky na realizovanie 

aktuálnej pomoci na Ukrajinu z výnosu festivalu – viď  vklad v hotovosti na zbierkový účet 

31.3.2015  

Do výnosov sme zaradili aj dve položky mimo uvedeného obdobia a konkrétne dva príjmy z apríla 

2014 – suma 503,92€ čo bol po viacročnom pátraní nájdený hotovostný vklad vložený 28.12.2012 

na zlý účet vo FIO banke a tiež sumu vo výške 700€, čo bol prevod z nášho bežného účtu z projektu 

Berkaťácka rodinka, ktorým sme doplnili našu pomoc do Rumunska 

 

Zbierka č.4 od 1.9.2014 - 28.8.2015       príjmy spolu 9244,32 

mimoriadny výnos z roku 2014 1203,92 

výnos Afganistan medziobdobie pred zb. č.4 (31.7.-30.8.2014) 105,00 

výnos Afganistan od 1.9.2014 do konca roku 2014 
1836,00 

výnos Maroko od 1.9 do 31.12.2014 278,50 

výnos Afganistan rok 2015 do 28.8. 3893,42 

výnos Maroko rok 2015 do 28.8. 1721,5 

rozdelený výnos z festivalu - časť na pomoc Ukrajina  205,98 

 

K dátumu 28.8.2015 bol stav v pokladni v hotovosti za účelom zbierky 0 €.  

 

Celkový hrubý výnos zbierky je v sume  9 244,32 €. 

 

Režijné náklady spojené so zbierkou predstavuje bankový poplatok za prevod peňazí do Maroka zo 

dňa 3.9.2015 v celkovej výške 10 €, čo v našom „účtovníctve“ máme „vykryté“ umelo prevedenou 

sumou kedysi dávnejšie z bežného účtu. 

 

Čistý výnos zbierky je celkom 9 244,32 € 
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Aj počas trvania zbierky sme pokračovali v našich dvoch hlavných aktivitách v Afganistane 

a v Maroku  + našu pomoc sme  rozšírili o aktuálne požiadavky na Ukrajine a v Sýrii.  

 

Celkovo sme rozhodli o nasledovnom rozdelení výnosu na jednotlivé oblasti: 
 

23.11.2014  23.11.2014 DOPLATOK za piatu transplantáciu -998,27 

22.2.2015 Dve transplantácie a dokúpenie nástrojov - CZ BERKAT -2059,13 

23.4.2015 Dve transplantácie a dokúpenie nástrojov - CZ BERKAT -2064,32 

23.4.2015 SOS UKRAJINA - Človek v ohrození -545,8 

23.4.2015 SOS Sýria - Člověk v tísni -864,1 

3.9.2015 Prevod do Maroka - pomoc komunite -2000 

2.10.2015 SOS Sýria - Člověk v tísni -712,7 

 Zbierka č.4 od 1.9.2014 - 28.8.2015      výdaje spolu -9244,32 

 Rozdiel čistý výnos a realizované výdaje 0,00 

. 

Realizácia pomoci z jednotlivých výnosov: 
 

Projekt Adžamal: 

Celková suma pomoci do Afganistanu vo výške 5 121,72€  odišla v troch platbách na účet českého 

Berkatu, pričom prvá časť vo výške 998,27€ bolo realizovaná ako súčasť platby 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. Zvyšné dve sumy sme realizovali podľa reálneho stavu a možnosti realizovať 

transplantácie na klinike Nur v Kábule. Ako v minulosti aj teraz tie nezaokrúhlené sumy vyplývajú zo 

snahy poslať celé sumy v českých korunách, čiže sú dané aktuálnym kurzom. 
 

Dedinka Agouti v Maroku: 

suma 2000€ bola realizovaná v plnej výške dňa 3.9.2015 do Maroka a časovo bola smerovaná na 

začiatok školského roku. Suma poslúžila na zabezpečenie pokračovania štúdia „našim študentom“ 

a tak 4 dievčatá  Fatima, Karima, Naima, Sara a chlapec Mohamed pokračujú aj vďaka našej spoločnej 

podpore v štúdiu. Zvyšná časť zaslanej sumy bola použitá na „klasický“ nákup školských potrieb, 

nákup oviec a pokračovanie kurzu šitia a vyšívania pre miestne ženy. Finančný príspevok sme rozšírili 

aj o príspevok do materskej škôlky, ktorú zriadili v dedinke Agouti, kde smeruje naša pomoc. 

 

Pomoc na Ukrajine a v Sýrii 

Príspevkom vo výške 545,80€ sme pomohli prostredníctvom zbierky Človeka v ohrození SOS 

UKRAJINA na pomoc v našej susednej krajine, kde sa viedli boje. Reagujúc na aktuálny stav 

v ťažko skúšanej Sýrii a premietané filmy na festivale JEDEN SVET sme sa zapojili aj do zbierky 

Člověka v tísni SOS SÝRIA, kde sme prispeli v priebehu roku 2015 dva krát. 

 

Sumár: 

Celá pomoc z čistého výnosu zbierky bola realizovaná v plnej výške 9 244,32 € 

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. Prílohou vyúčtovania sú kópie bankových výpisov a účtovných dokladov.  

V prípade akýchkoľvek otázok som Vám plne k dispozícii. 

 

                                                                                  Ivan Sýkora 

                                                                                   štatutárny zástupca 

http://www.berkat.sk/

