
                                                    Výročná  správa  za  rok  2019 
 
 

1. Úvod 

Neinvestičný fond    Cukrovka  so sídlom    Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava  vznikol  29.12.2009 bol 
zaregistrovaný  Obvodným  úradom   v Bratislave  pod  registračným 
číslom  OVVS-31774/200/2009-NF. 
 
Účel neinvestičného fondu:  
  
Účelom fondu Cukrovka n.f. je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne 
prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a vývoja, pričom sa 
zameria 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 a 
podporu výmenných a ozdravných pobytov. 
 

 
Správna rada prerokovala a jednohlasne  schválila dňa  3.4.2020 predloženú výročnú správu  za rok 
2019. 
                                                                                  ----- 
 

2. Prehľad  činností  vykonávaných  v hodnotenom  období s uvedením vzťa- 
     hu k účelu fondu. 
 
Neinvestičný fond  počas roka 2019 podporil v súlade s účelom fondu: 
 
Po nejakej dobe opäť testujeme naše materiály v predklinickom modeli primátov. Na konci roku 2018 
sme pripravili projekt a získali ďalšie finančné prostriedky z nadácie Chicago Diabetes Project 
(http://www.chicagodiabetesproject.org/), ktoré nám umožňujú navýšiť počet primátov pre pred-
klinické testovanie našich mikrokapsúl. Výsledky získané v posledných týždňoch z transplantácií 
mikrokapsúl do primátov poukazujú na smery, ktorými by sa mal ďalší vývoj mikrokapsúl uberať. 
Ukazuje sa tiež, že myší model, v ktorom naše mikrokapsuly fungujú, poskytuje len čiastočnú predikciu 
pre ich správanie sa v primátoch. Tieto výsledky sú získavané vďaka práci môjho tímu na Ústave 
polymérov SAV v Bratislave a vďaka spolupráci s pracoviskami CellTrans Inc. v Chicagu (USA), The 
University of Virginia v Charlottesville (USA), Ústavom makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. v Prahe a 
NTNU univerzitou v Trondheime (Nórsko). 
 
Okrem práce na našich mikrokapsulách poskytujeme expertízu spolupracujúcim inštitúciám v 
zahraničí, medzi ktoré patria členovia Enkapsulačného konzorcia JDRF, univerzity ako MIT v Bostone a 
McGill v Montreali, a farmaceutická firma v Japonsku, a iní. V máji nás čakajú pracovné stretnutia v 
rámci Chicago Diabetes Project a tiež Enkapsulačného konzorcia JDRF k najnovším výsledkom, ktorých 
výstupom bude aj možné nastavenie cesty smerom ku klinickým testom. 
 
S mnohými z vás sme v osobnom kontakte. Je vám zrejmé, že naša práca je náročná a že zatiaľ nielen 
my, ale ani nikto iný na svete nie je schopný poskytnúť riešenia zabezpečujúce kontrolu hladiny cukru 
transplantovanými ostrovčekmi bez podávania imunosupresív. Veríme, že náš prístup je vhodný a že 
bude viesť k užitočným výstupom pre liečbu cukrovky typu 1.  



 

ČSOB polmaratónsky štafetový beh pod logom Cukrovka n.f. 

Byť diabetikom by rozhodne nemalo znamenať stop zdravému životnému štýlu, ku ktorému patrí aj 

šport. Beh má pre ľudí s diabetom ohromný liečebný a preventívny význam, ak sa dodržiavajú určité 

pravidlá a jeho intenzita. Preto sme sa rozhodli, že popri práci pri výskume vhodných enkapsulačných 

systémov pre bukovú terapiu pre liečbu cukrovky 1. typu Vás chceme podporiť v tejto športovej 

aktivite. ČSOB maratón bol ideálnou príležitosťou ukázať mestu a svetu, že sme tu pre Vás. Zostavili 

sme polmaratónsky štafetový tím pod logom Cukrovka n. f. a s odhodlaním sa postavili na štart, či 

jednotlivé stanovištia pre odovzdanie štafety, aby sme zvládli 21,1 km.  

http://www.cukrovkanf.sk/csob-polmaratonsky-stafetovy-beh-pod-logom-cukrovka-n-f-2/ 

 

                                                                       ----- 
 

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov  v nej zahrnu- 
     tých a výrok  audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom 
 
Tvorí prílohu k tejto výročnej správe. 
 
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem 
finančných prostriedkov. 
                                                                           ----- 
 

4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu. 
 
Prehľad o daroch a príspevkoch - príloha k výročnej správe. 
 
 
 
 
 
  

http://www.cukrovkanf.sk/csob-polmaratonsky-stafetovy-beh-pod-logom-cukrovka-n-f-2/


 

                                                              ----- 
 
5. Prehľad  príjmov  podľa  zdrojov  a  ich  pôvodu a prehľad výdavkov v čle- 
     není podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov 
     na správu fondu 
 
Prehľad príjmov – príloha k výročnej správe. 
 
Príjmy:  
Počiatočný stav v pokladni  k 1.1.2018:      27,69 € 
Počiatočný stav na účte k 1.1.2018:  2 260,27 € 
Príjmy:     2 287,96 € 
 
 
Výdavky 
  
1. Výdavky na správu fondu: 

- kancelária:     93,90 € 
- poplatky banke:  103,16 € 
- daň z príjmov:           0,00 € 
- iné platby:       0,00 € 

2. Výdavky na účel fondu: 
- DIAStretko, 27.4.2019:              117,92 € 
- Materiál a zariadenia potrebné na prípravu mikrokapsúl: 7 362,06 € 

                                                                                                         
 

3.  Výdavky spolu:      7 479,98 € 
 
Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016:          24,34 € 
Konečný zostatok na účte k  31. 12. 2016:     2 232,76 € 
Konečný zostatok  spolu  k  31. 12. 2016:     2 257,10 € 

                                                                       ---- 
 
 

6. Stav  majetku a záväzkov fondu k 31. decembru.  
 
Neinvestičný fond Cukrovka nedisponuje majetkom.  
Jeho majetok iba finančné prostriedky na účte a v pokladni.  
Konečný zostatok  spolu  k  31. 12. 2016:  2 257,10  € 
 
Neinvestičný fond Cukrovka nemá žiadne záväzky. 
                                                                              ----- 

             
  



 

7. Zmeny  vykonané v štatúte a v zložení  orgánov, ku ktorým  došlo v hodno-  
     tenom období. 
 
V sledovanom období došlo k zmenám v zložení správnej rady neinvestičného fondu. 
                                                                                  ----- 
 

8. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada. 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 
                                                                             ----- 
 

9. Vyjadrenie revízora 
 
Revízor preskúmal hospodárenie neinvestičného fondu a nemá pripomienky. 

 

 

 

 

 

     V Bratislave 13.3.2020                                                                .......................................................  
 


