Výročná správa
Neinvestičného fondu Cukrovka
za rok 2010

apríl 2011

Identifikácia fondu
Názov organizácie:
Právna forma:
Sídlo:
Zriaďovateľ:
IČO:
Kontakt:

Neinvestičný fond Cukrovka
neinvestičný fond
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
Obvodný úrad v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej
správy
Číslo v registri: OVVS-31774/200/2009-NF
45 731 624
02 5477 2467, www.cukrovkanf.sk

Zriaďovatelia:

Martin Podhradský – správca
Ing. Mária Šivová

Správna rada:

Ing. Zuzana Hloušková – predseda
Ing. Mária Šivová
Mgr. Juraj Kronek, PhD.

Dozorná rada:

Zuzana Bugalová - predseda
Ing. Daniela Jochec Mošková, PhD.
Mgr. Zuzana Ryšavá

Účel fondu:
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a
vývoja.
Zameria sa najmä na:
• podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických
prístrojov, zariadení a materiálu súvisiacich s ochranou a podporou zdravia a
vzdelávania
• podporu formou príspevku na výskum a vývoj nových zdravotníckych pomôcok,
diagnostických prístrojov, zariadení a materiálov
• finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania
• nákup odbornej literatúry
• podporu výmenných a ozdravných pobytov

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2009

PRÍJMY:
-počiatočný stav na účte ku dňu 1.1.2010:
-úroky:

0,00 €
0,34 €

-anonymné príspevky od fyzických osôb:

70,00 €

Dary a príspevky od iných organizácií:
AQUA+TECH SPECIALITIES
Švajčiarsko

752.39 €

Príjmy celkom:

VÝDAVKY:
-výdavky na správu fondu

822,73 €

134,05 €

-výdavky na účel fondu

0€

-daň z príjmov:

0€

Výdavky celkom:
Rozdiel príjmov a výdavkov:

134,05 €
688,68 €

Aktivity za rok 2010
Začiatkom roka 2011 bola aktivita fondu smerovaná k propagácii fondu navonok smerom
k laickej, ale aj odbornej verejnosti.
Vďaka dobrým ľuďom, ktorí boli ochotní venovať kus zo svojho času týmto aktivitám
vznikla web stránka www.cukrovkanf.sk, ktorá ponúka všetky dôležité informácie o fonde, a
o jeho činnosti.
Vďaka ďalším dobrým ľuďom vznikol informačný letáčik o fonde a reklamné nálepky, ktoré
nám pomáhajú zviditeľniť fond smerom k verejnosti. Ten bol distribuovaný na všetky
dostupné miesta o ktorých správna rada na svojom stretnutí rozhodla, že budú spĺňať svoj
účel.
Dňa 08.12.2010 bol fond zapísaný do registra určených právnických osôb na poberanie 2%
z daní pre rok 2011.

Neinvestičný fond Cukrovka, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4

Obvodný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Staromestská 6
814 71 Bratislava
Bratislava, 6. 4. 2010

Vec: Výročná správa za rok 2010
- zaslanie materiálu s prílohami
V prílohe Vám zasielame:
- výročnú správu za rok 2010
- výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch k 31. 12. 2010
- prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2010

S pozdravom,

tel.: 02 5477 2467
mail: info@cukrovkanf.sk

Ing. Zuzana Hloušková
predsedkyňa správnej rady

