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Ministerstvo vnútra SR 

sekcia verejnej správy 

Bratislava 

 
Sebedražie,  dňa  : 29.03.2017         Vybavuje : Ivan Sýkora          Telefón : 0905 98 4646 

 

Vec : Predloženie predbežnej správy o vyúčtovaní verejnej zbierky  

 

Občianske združenie Berkat Slovensko predkladá nasledovné vyúčtovanie verejnej zbierky BERKAT 

POMÁHA IV, ktorá sa konala v dňoch 11.januára 2016 do 31.decembra 2016. (rozhodnutie číslo SVS-

OVS3-2016/003444).  
 

Celková suma príjmov na zbierkovom účte v uvedenom časovom období je 7332,19 €.  
 

Uvedená suma bola navýšená o príspevky vo výške 70 € (60€ z konca roku 2015 a 10€ v januári 2016), 

ktoré sme prijali na zbierkový účet od pravidelných prispievateľov pred začiatkom novej zbierky. Do 

celkového výnosu zbierky za rok 2016 počítame aj sumu 920,66 €, čo je „neprevedený“ zostatok výnosov 

za fakturáciu podujatí k Novembru 89 a festivalu KINEDOK, ktoré zostali na „bežnom“ účte. Hrubý 

celkový výnos zbierky BERKAT POMÁHA IV je 9 122,85€ =7332,19+70+920,66+800€ (špeciálny dar 

v hotovosti z výnosu priamo na festivale, viď info ďalej) 

 

Pričom táto suma príjmov bola resp. bude rozdelená na jednotlivé projekty takto:  
 

3002,19 €  je suma príjmov na zbierkovom účte do konca roku 2016 na projekt Adžamal v Afganistane 
 

3400 € je suma príjmov na zbierkovom účte do konca roku 2016 na projekt v Maroku 
 

Plus evidujeme dve „špeciálne“ výnosy z festivalu JEDEN SVET v marci 2016 zamerané na iný typ 

pomoci ako obvykle: 

1000 €  suma príjmov na zbierkovom účte určená na výstavbu školy v Afganistane – viď kópia zmluvy, 

zaplatená prevodom z účtu 

 

800 € suma v hotovosti, odovzdaná priamo počas festivalu na realizovanie aktuálnej pomoci utečencom 

na grécko – macedónskej hranici – viď  pokladničný výdavkový doklad z dňa 16.3.2016 
 

920,66 €  zostatok výnosov za fakturáciu podujatí k Novembru 89 a festivalu KINEDOK (bude 

rozdelený v roku 2017po valnom zhromaždení) 

 

V pokladni za účelom zbierky bola k 31.12.2016 suma 620€, ktorá predstavuje výnos v hotovosti na 

projekt v Afganistane (bol vložený na zbierkový účet 7.3.2017). 

 

Celkový hrubý výnos zbierky je vo výške  9 742,85 €. 

 

Režijné náklady spojené so zbierkou v celkovej výške 18 € za dva prevody peňazí do Maroka boli vykryté 

zo zostatku z minulého roku vo výške 5,64€ a z rozdelenej časti daru vo výške 13,86 dňa 19.4.2016. 

 

Takže  celkový čistý výnos zbierky sa zhoduje s hrubým výnosom a je vo výške 9 742,85 €. 
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Ako sme ich rozdelili? 

 

Počas celého roku 2016 sme pokračovali v našich dvoch hlavných aktivitách: transplantácie rohoviek 

v Afganistane a pomoc študentom a komunite v Agouti v Maroku  + našu pomoc sme  rozšírili o dve 

aktuálne výpomoci záchranárom v Grécku a jednorazový príspevok na výstavbu školy v Afganistane 

ako sú popísané vyššie. 

 

Rozdelenie výnosov na jednotlivé oblasti pomoci: 

 

Projekt Adžamal: 
 

Z celkovej sumy vyčlenenej na pomoc do Afganistanu vo výške 3 622,19 €  bola realizovaná jedna platba 

vo výške 2516,13€ dňa 3.mája 2016 na účet českého Berkatu, pričom na zbierkovom účte zostala 

nevyčerpaná suma vo výške 486,06 €  a v hotovosti 620 €, po vložení ktorých suma na zbierkovom  

účte je 1106,06€, o ktorej smerovaní rozhodneme na najbližšom Valnom zhromaždení. Rovnako aj 

o  sume 920,66€ prevedenej z „bežného“ prevádzkového účtu Berkatu. Aktuálne sa totiž výrazne zmenila  

situácia na klinike Nur v Kábule, keďže náš „dvorný lekár“ Waheed, ktorý tam realizoval transplantácie, 

medzitým emigroval z Afganistanu. V súčasnosti rokujeme o novej spolupráci prostredníctvom projektu 

SHG, t,z, Self Help Groups opäť v spolupráci s českým Berkatom (viď príloha, ktorá popisuje model 

fungovania SHG v Afganistane.) 
 

Dedinka Agouti v Maroku a podpora študentov: 
 

Na pomoc do Maroka sme vyčlenili 3400 € a táto suma bola realizovaná v dvoch várkach. 3.mája sme 

poukázali prevodom 1100€, vďaka ktorým sa vybudovali nové toalety a rozvod elektriny v škole, kde 

pôsobí „náš“ učiteľ Aziz a zvyšných  2300€ sme zaslali do Maroka už tradične na začiatku školského 

roku (2.9.2016), aby sme pokryli  náklady na štúdium  dievčatám  Fatime, Karime, Naime a Sara a 

chlapcovi Mohamedovi, ktorí pokračujú aj vďaka našej spoločnej podpore vo vzdelávaní. Zvyšná časť 

zaslanej sumy bola použitá na „klasický“ nákup školských potrieb, nákup oviec a pomohli sme aj v novo 

zriadenej materskej škôlke, kde sa zakúpili malé stolíky a stoličky na výučbu. Podrobnejšie informácie 

ako aj fotografie z pomoci sú uvedené na našich webových stránkach www.berkat.sk 

 

Pomoc pre utečencov a na výstavbu školy v Afganistane 

 

Priamo na festivale sme odovzdali hotovosť vo výške 800€ naším hosťom – záchranárom 

z občianskeho združenia Emergency Medical and Rescue Assistance Slovakia (EMRAS) na nákup 

liekov počas ich pôsobenia v utečeneckom tábore v Idomeni.  

 

A zaujal nás príbeh výstavby školy, ktorú realizuje docent Nasir Jalili z Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského. Ten si predsavzal postaviť novú budovu základnej školy v Mazar-i-Sharif v ďalekom 

Afganistane, z ktorého pochádza. Tak sme mu z festivalového výnosu vyčlenili 1000€. Prikladáme 

kópiu zmluvy, prevod sa uskutočnil 3.mája 2016 
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Prehľad zrealizovaných výdajov ku dňu 29.3.2017 je nasledovný: 

 

 výdaje celkom -7716,13 

14.3.2016 pomoc Maroko -1100 

16.3.2016 hotovosť záchranári -800 

3.5.2016 projekt Adžamal -2516,13 

3.5.2016 výstavba školy zmluva -1000 

2.9.2016 pomoc Maroko 2 -2300 

 

Rozdiel medzi príjmami  9 742,85 €  a výdajmi – 7 716,13 € činí 2 026,72€. ako už bolo spomenuté, o ich 

uplatnení rozhodneme počas aprílového zasadnutia valnej hromady občianskeho združenia Berkat. 

 

 

 

Prikladáme ešte rozdelenie výnosov zbierky podľa spôsobu ich vykonávania: 

 

a) zasielaním príspevkov na osobitný účet – 2 706,80€ 

b) zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v určenom období – 1424,55€ 

(od 11. marca 2016 do 25. marca 2016)  

c) predajom predmetov – suma 1187,50€ 

d) predajom vstupeniek  4424 € 

 

Sumár: 

 

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 vyššie spomínaných účtovných 

dokladov.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok som Vám plne k dispozícii. 

 

 

 

                                                                                  Ivan Sýkora 

                                                                                   štatutárny zástupca 

 

http://www.berkat.sk/

