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Sebedražie,  dňa  : 11.12.2012         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 20.novembra 2012 do 14.novembra 2013. Hrubý 
celkový výnos zbierky je nasledovný: 
 
Celková suma príjmov na zbierkovom účte  je 7745,50€. K štrnástemu novembru 2013 bol stav 

v pokladni v hotovosti za účelom zbierky 0 €. Preto hrubý výnos zbierky je v sume 7745,50 € 
 
Náklady spojené so zbierkou sú v celkovej výške 0 €  
Evidovaný poplatok banke vo výške 10,35 € z dňa 29.5.2013 odrátavame z povinného zostatku vo výške 44€, ktorý je na 
zbierkovom účte ešte zo dňa 4.5.2012, kedy sme museli umelo previesť pred medzinárodným prevodom do Maroka 
minimálnu sumu na účet a tú evidujeme podľa dohody mimo zbierky. 
 
Spolu čistý výnos zbierky potom je 7745,50 € 
 
V priložených dokumentoch uvádzame nasledovné využitie výnosu podľa konkrétnych aktivít: 
 

Projekt Adžamal – pomoc nevidiacim v Afganistane – transplantácie rohoviek v Kábule 1 129,20 € 
Dedinka Agouti v Maroku - Pomoc miestnej komunite v chudobnej horskej dedinke       2 070,00 € 

spolu: 3 199,20€ 

 
Výnos zbierky sme mali rozdelený podľa jej dvoch hlavných účelov na: projekt Adžamal v  sume 
5676,07 € a na projekt Maroko v celkovej výške príjmov 2070 €. Druhá suma bola realizovaná 
v plnej výške na zabezpečenie štúdia dievčatám a chlapcom, nákup školských potrieb, nákup oviec 
a zabezpečenie kurzu šitia pre miestne ženy, o čom sme informovali verejnosť a darcov na našich 
podujatiach a webových stránkach. Aktuálny rozdiel medzi čistým výnosom 7746,07 € 
a preukázanými nákladmi 3199,20 predstavuje sumu 4546,87 €, ktorá zostáva na projekt Adžamal. 
Tak ako sme už avizovali, zatiaľ sa nepodarilo nášmu českému partnerovi Berkat zabezpečiť 
rohovky a preto sme nemohli realizovať ani samotné transplantácie. Intenzívne hľadáme riešenie 
a uplatnenie vyzbieranej sumy. Predpokladáme, že najneskôr behom mesiacov január/február 2014 
zrealizujeme pomoc, ideálne by bolo do konca kalendárneho roku. Ak sa nám nepodarí zabezpečiť 
nákup v rohoviek alebo len v čiastočnej výške, tak sa budeme spoločne z Berkatom v Čechách 
podieľať na zakúpení nástrojov a vybavenia očnej kliniky Nur v Kábule, kde sa realizujú 
transplantácie, nakoľko miestny doktor Wahid už nemá takmer žiadne vhodné. Je rozbehnutá 
spolupráca aj s „Self Help Groups“, čo sú tzv. svojpomocné skupiny žien v Kábule, ktoré si 
vzájomne pomáhajú. Na ilustráciu: táto skupina sa stará o cca 1890 chudobných detí. Veríme, že sa 
nám v krátkej dobe podarí uzavrieť zbierku za uplynulé obdobie plne z jej účelom. Táto situácia nás 
trochu zaskočila, ale získanie rohoviek nie je „bežné“ a nejedná sa o klasický tovar, ktorý sa dá 
kedykoľvek zakúpiť. Inak celkovo zbierka sa uskutočnila v poriadku a s jej priebehom sme spokojní.  
 
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám plne k dispozícii 
 
 
                                                                                  Ivan Sýkora 
                                                                                   štatutárny zástupca 


