
VÝROČNÁ  SPRÁVA  NEINVESTIČNÉHO  FONDU 

 

“LUKA, n.f.“ 
 

so sídlom na Družstevnej 66, 05901 Spišská Belá 

registrovaný pod číslom OVVS-OU-PO-OVVSI-2017/006503-NF,  

za obdobie roka 2018 

 

 

 

 

Výročná správa obsahuje: 

 

a) základné informácie o neinvestičnom fonde  

b) štatutárne orgány neinvestičného fondu  

c) činnost vykonávaná v hodnotenom období 

d) prehľad príjmov a výdavkov 

e) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 

 

 

a) základné informácie o neinvestičnom fonde 
 

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie 

prospešného účelu. Účelom neivestičného fondu LUKA, n.f. , Družstevná 66, 059 01 Spišská 

Belá je zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti Luku Klokoča, ako aj financovanie 

adaptácie menovaného na normálny spôsob života.  

 

 

b) štatutárne orgány neivestičného fondu   
 

Zriaďovatelia: 

PaedDr. Beáta Kušmireková, Družstevná 66, 059 01 Spišská Belá 

Ing. Mária Kušmíreková, Osloboditeľov 23, 05901 Spišská Belá 

 

Štatutárne orgány 

Správna rada: 

PaedDr. Beáta Kušmireková, Družstevná 66, 059 01 Spišská Belá - predseda 

Ing. Mária Kušmíreková, Osloboditeľov 23, 05901 Spišská Belá - člen 

 

Správca 

PaedDr. Beáta Kušmireková, Družstevná 66, 059 01 Spišská Belá 

 

Dozorná rada 

PaedDr. Beáta Kušmireková, Družstevná 66, 059 01 Spišská Belá - predseda 

Ing. Mária Kušmíreková, Osloboditeľov 23, 05901 Spišská Belá - člen 

 

 



c) činnost vykonávaná v hodnotenom období 

 
Činnosť neinvestičného fondu LUKA, n.f.  bol v súlade s jeho stanovami a zakladateľskou 

listinou. 

V roku 2018 vykazoval  činnost zameranú na financovanie liečebných neurorehabilitačných 

pobytov, liečebných procedúr a nákladov spojených s liečbou.  

 

Rozpis príjmov:  

- V priebehu uplynulého roku 2018 príjmy boli tvorené prevažne                                 

2%  z daní FO a PO vo výške ………………………………………… 9 863,71 € 

- Súčasťou príjmov je aj osobný vklad potrebný na financovanie                         

výdavkov v hotovosti. Tento vklad bude následne v roku                                         

2019 vrátený …………………………………………………………... 4 000,00 € 

- Zostatok finančných prostsriedkov z roku 2017……………………….       82,84 € 

- Príjmy spolu:…………………………………………………………   13 946,55 € 

 

Rozpis čerpania výdavkov:   

- rehabilitačné pobyty……………………………………………….……. 825,00 € 

- ubytovanie počas rehabilitačních pobytov……………………….…….….38,00 € 

- pohonné hmoty a cestovné lístky ………………………..……………... 239,52 € 

- ostatné poplatky /bankové, notárske, členské a poplatky u lekára .……….86,71 € 

- nákup liekov .……………………………………………………….……128,50 €  

- zdravotná obuv……………………………………………………….…..  16,77 € 

- Výdavky spolu:………………………………………………………..1 334,50 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018: .. ……………….12 612,05 € 

Upravený zostatok po odpočítaní osobného vkladu: …..………..    8 612,05 € 

 

V priebehu uplynulého roku boli výdavky čerpané veľmi úsporne z dôvodu potreby 

financovania nutných výdavkov v roku 2019 na zhotovenie špeciálnych ortéz vo Viedni cca 

7 000,00 €. Tieto výdavky nie sú preplácané poisťovňou. 

 

 

d) prehľad príjimov a výdavkov 

 
POKLADŇA 

 

Príjmy:  4 079,84 €  

.z toho:   

Počiatočný stav      79,84 € 

Osobný vklad  4 000,00 € 

Výdavky:                       492,50 € 

Zostatok:  3 587,34 € 

 

BANKOVÝ ÚČET 

Počiatočný stav:        3,00 € 

Príjmy:  9.863,71 € 

Výdavky:     842,00 € 

Zostatok:  9.024,71 €   



 e/ ďalšie údaje , ktoré určí správna rada 
 

Správna rada fondu neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo Výročnej správe. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Beáta Kušmireková     Ing. Mária Kušmíreková 

 

 


