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1. Prehľad činností 
 

Nadácia Zrak bola založená v roku 2002. Z poskytnutých darov v roku 2002 zakúpila 
špeciálny diagnostický laserový prístroj, ktorý v rokoch 2002 - 2004 bezplatne prenajala 1. 
očnej klinike Štátnej nemocnice v Bratislave. V roku 2005 sa prístroj poškodil, po odbornej 
technickej prehliadke bolo konštatované, že prístroj nie je možné opraviť. Predsedníctvo 
nadácie súhlasilo s návrhom správcu nadácie a prístroj bol odpredaný na náhradné diely. 

 

Nadácia Zrak Notárskou zápisnicou dňa 15.12.2006, požiadala o zápis do notárskeho 
centrálneho registra oprávnených právnických osôb ako prijímateľa 2% podielu zaplatenej 
dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2006. Príjem finančných prostriedkov bol 
realizovaný v priebehu roka 2007. Z týchto prijatých prostriedkov bol poskytnutý finančný 
dar občianskemu združeniu „Reformné združenie rómskej mládeže" za účelom uskutočnenia 
stretnutia v rámci riešenia rómskej otázky v rámci čerpania eurofondov a nadviazanie 
bilaterálnej spolupráce. Okrem príjmu týchto prostriedkov, bola Nadácia príjemcom aj iného 
finančného daru. 

V roku 2007 Nadácia Zrak podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na prípravu individuálneho projektu z Fondu počiatočného kapitálu s názvom: 
„Manažérske vzdelávanie v zdravotníctve". Žiadosť však Úradom vlády SR, odborom 
riadenia implementácie finančných mechanizmov nebola schválená a finančný príspevok 
nadácii poskytnutý nebol. 

V priebehu roku 2008 Nadácia poskytla finančný dary, pomocou ktorých mohol byť 
zabezpečený pitný režim operačných sál na všetkých pracoviskách vo Fakultnej nemocnici s 
poliklinikou v Bratislave na Ružinovskej ulici, nadácia pomohla financovať projekt s názvom 
Bedeker zdravia, ktorý realizuje spoločnosť RE-PUBLIC, s.r.o.. Finančný príspevok, ktorý 
poskytla Nadácia Zrak Železničnej lekárni výrazne pomohol aj k obstaraniu spinomera, ktorý 
umožňuje ťažiskové vyšetrenia na pneumologickej ambulancii. 

V roku 2009 prijala Nadácia Zrak krátkodobú bezúročnú pôžičku od MUDr. Vladimíra 
Ježíka vo výške 12.500,- EUR. Zároveň Nadácia Zrak požiadala o zaradenie do programu 
žiadateľov finančných príspevkov z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. V rámci orientácie Nórskeho finančného 
mechanizmu bola zaradená medzi žiadateľov aj Nadácia Zrak v oblasti výskumu, programom 
ktorej je zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti 
vývojových chýb. 

V priebehu roku 2010 Nadácia Zrak pokračovala najmä v projekte, ktorého cieľom je 
zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových 
chýb. Nadácia Zrak v roku 2010 prijala opäť krátkodobú bezúročnú pôžičku od MUDr. 
Vladimíra Ježíka vo výške 10.000 EUR. Finančným darom nadácia podporila občianske 
združenie Hypoterapetutické centrum Hipony, ktoré sa úspešne venuje hipoterapii - terapii 
pomocou koňa, pre telesne, mentálne a kombinovane postihnuté deti. 

V roku 2011 Nadácia Zrak pokračuje v projekte, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti 
prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb. Nadácia Zrak v 
roku 2011 prijala opäť krátkodobú bezúročnú pôžičku od MUDr. Vladimíra Ježíka vo výške 
7.500 EUR. V roku 2011 prijala finančné dary od spoločnosti ALLMEDICAL, s.r.o. vo výške 
15.000 EUR a DISPOMED s.r.o. vo výške 10.300 EUR a iné dary od právnických a 
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fyzických osôb spolu vo výške 27.880,- EUR. Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 
(2%) vo výške 18.274,60 EUR neboli v roku 2011 spotrebované. Ostatnými finančnými 
príspevkami nadácia podporuje účel, na ktorý bola zriadená. 

V roku 2012 Nadácia Zrak podobne ako v roku 2011 orientovala peňažné prostriedky 
na zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti 
vývojových chýb v rámci projektu Nórskeho finančného mechanizmu, tiež na financovanie 
výdavkov spojených s organizovaním Popradských lekárskych dní, na nákup medicínskej 
kamery a notebooku k operačnému mikroskopu pre Nemocnicu Poprad, a.s., na nákup 
operačného stola pre Očnú kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a finančne 
podporila účasť na Európskej konferencii Cystickej fibrózy v Dubline.  

V roku 2013 Nadácia Zrak pokračovala v projekte prenatálnej genetickej diagnostiky 
s cieľom zvýšenia záchytnosti vývojových chýb v rámci projektu Nórskeho finančného 
mechanizmu. Ďalej finančne podporila špeciálne rehabilitačné pobyty v zariadení Charis of 
Alatyr s.r.o. pre deti s ťažkým fyzickým a mentálnym postihnutím, spolupracovala pri 
organizovaní konferencie Komory pre medicínske právo MEDIUS, o.z., a podporovala 
aktivity hipoterapeutického centra Hipony, ktoré vykonáva hipoterapiu zdravotne 
postihnutým ľuďom a aj ľuďom s rôznymi špecifickými problémami. Technicky, organizačne 
a administratívne zabezpečila projekt sledovania socioekonomického statusu a kvality života 
u pacientov s diagnózou sclerosis multiplex a financovala výdavky na spracovanie výstupov 
z pacientského prieskumu pacientov s diagnózou sclerosis multiplex na základe zmluvy o 
postúpení práv a povinnosti Slovenskej agentúry pre hodnotenie zdravotníckych technológii, 
n.o. V roku 2013 ešte Nadácia Zrak financovala projekt na podporu protidrogových aktivít a 
tiež opravu USG prístroja MEDCENTRA, s.r.o.  
 
 

Účel nadácie: 
- Podporovať záchranu zraku na Slovensku, a to predovšetkým podporou sprístupňovania 

nových liečebných metód, podporou aplikácie nových liečebných technológií 
a podporou zvyšovania informovanosti obyvateľov o očných ochoreniach a možnostiach 
ich liečby a prevencie.  

 
Ďalej podporovať: 
- rozvoj vedy a vzdelávania, najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a verejného zdravia, 

telovýchovy, kultúrneho a prírodného dedičstva, prírodných, kultúrnych a duchovných 
hodnôt, životného prostredia, 

-  rozvoj telovýchovy, športovej, umeleckej a inej záujmovej činnosti detí, mládeže a 
dospelých, 

-  ochrana zdravia, 
-  osveta a podpora v oblasti zdravého životného štýlu, prevencie a liečby civilizačných 

chorôb, sprístupňovanie nových liečebných metód, aplikácia nových liečebných 
technológií, 

-  rozvoj a ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, zachovanie prírodných, kultúrnych 
a duchovných hodnôt, najmä ochrana, obnova a prezentácia pamiatkového fondu, 
predovšetkým národných kultúrnych pamiatok v regióne Vysoké Tatry, 

-  ochrana a tvorba životného prostredia, najmä znižovanie straty biodiverzity 
a zachovanie prirodzených biotopov, predovšetkým v národných parkoch TANAP a 
NAPANT, odstránenie ekologických záťaží životného prostredia, podpora 
obnoviteľných zdrojov energie, 
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-  realizácia humanitárnych aktivít, programov a projektov, ktoré sledujú všeobecne 
prospešné ciele, najmä so zameraním na podporu projektov, programov a aktivít 
sociálneho charakteru. 

 
 

2. Ročná účtovná závierka v EUR 
 

Analýza aktív a pasív (Súvaha) 
Neobežný majetok spolu 58 651,60 
Dlhodobý nehmotný majetok 4 788,80 
Dlhodobý hmotný majetok 53 862,20 
Obežný majetok spolu 20 218,17 
Pokladnica 4,45 
Bankové účty 20 213,72 
Časové rozlíšenie spolu 83,47 

AKTÍVA CELKOM 78 952,64  
Vlastné zdroje krytia majetku spolu 18 941,64 
Imanie a peňažné fondy 6 638,78 
Nadačné imanie 6 638,78 
Fondy tvorené zo zisku 45 963,12 
Ostatné fondy 45 963,12 
Nevysporiadaný výsledok hosp.minulých rokov -22 580,63 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -11 079,63 
Cudzie zdroje spolu 60 011,00 
Rezervy 300,00 
Krátkodobé zákonné rezervy 300,00 
Krátkodobé záväzky 59 711,00 
Záväzky z obchodného styku 1 060,00 
Záväzky voči zamestnancom 297,35 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými  
Poisťovňami  
Daňové záväzky  
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 

58 651,00 

Časové rozlíšenie spolu  
Výdavky budúcich období  
Výnosy budúcich období  

PASÍVA CELKOM  78 952,64 
 
 
 

Aktíva nadácie sú tvorené jej dlhodobým majetkom (KRYPTOR, počítače, inkubátor, 
Laminárny box, Mikroskop, USG zariadenie a i.) a finančnými prostriedkami, najmä však na 
bankových účtoch. Pasíva sú tvorené najmä nadačným imaním a fondmi, vytvorenými na 
základe výsledku hospodárenia minulých rokov. Celkový stav pasív však významným 
vplyvom znižuje položka strát z minulých účtovných období. Krátkodobé záväzky sú tvorené 
záväzkami z obchodného styku.  
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Analýza výnosov a nákladov (VZaS) 
Výnosy spolu 89 771,39 
Úroky 4,83 
Prijaté dary 3 800,23 
Iné ostatné výnosy 0,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií 2800,00 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 11 850,00 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 821,73 
Dotácie 64 494,60 
Náklady spolu 100 851,02 
Spotreba materiálu 850,00 
Opravy a udržiavanie 2 688,43 
Ostatné služby 26 993,52 
Mzdové náklady 1 045,93 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 368,06 
Úroky 0,00 
Dary 3 800,23 
Osobitné náklady 466,32 
Iné ostatné náklady 143,03 
Odpisy DNM a DHM 64 494,60 
Daň z príjmov 0,90 
 

Výnosy nadácie boli v účtovnom období roku 2013 tvorené hlavne dotáciami z 
Nórskeho finančného mechanizmu, príspevkami z podielu zaplatenej dane, príspevkami od 
fyzických osôb, príspevkami od organizácií a darmi. Tieto výnosy boli použité najmä na 
realizáciu projektu zameraného na zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a 
zvýšenie záchytnosti vývojových chýb, na podporu rehabilitačných pobytov pre deti s ťažkým 
fyzickým a mentálnym postihnutím, na aktivít hipoterapeutického centra, na zabezpečenie  
projekt sledovania socioekonomického statusu a kvality života u pacientov s diagnózou 
sclerosis multiplex, spracovanie výstupov z pacientského prieskumu pacientov, na 
financovanie projektu protidrogových aktivít a opravu zdravotníckeho prístroja.   
 

 

3. Prehľad príjmov (výnosov) a darcov 
 

V roku 2013 dosiahla nadácia výnosy vo výške 89.771,39 EUR. Najvyššie výnosy vo 
výške 64.494,60 EUR sú účtované ako dotácia - prijatá nenávratná finančná výpomoc z 
Nórskeho finančného mechanizmu vo výške odpisu majetku v z príspevku. Prijaté príspevky 
od fyzických osôb v roku 2013 tvorili 11.850,- EUR 

 
555 EUR Helena Ďobeková 
450 EUR Viera Škrovánková 
450 EUR Mária Čepčeková 
450 EUR Mária Modráková 

1000 EUR Tibor Muller 
1000 EUR Tibor Muller 
555 EUR Ľudovít Masaryk 

1110 EUR MUDr. Alžbeta Bérešová 
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600 EUR Ing. Pavel Krajči  
555 EUR Helena Machútová 
555 EUR Viola Kováscová 
555 EUR Juliana Ivanová 
555 EUR Ondrej Ivan 
555 EUR Alžbeta Baliová 
555 EUR Viola Kováscová 
595 EUR Helena Koprdová 
555 EUR Anna Škadrová 
600 EUR Bc. Dana Nováková 
600 EUR Dáša Podhorcová 

11.850 EUR  

 

 Prijaté príspevky od iných organizácií tvorili 2.080,- EUR na základe zmluvy o 
postúpení práv a povinnosti Slovenskej agentúry pre hodnotenie zdravotníckych technológii, 
n.o. Dary vo výške 3.800,23 EUR vo forme liekov prijala nadácia od spoločnosti CSC 
Pharmaceuticals Handels GmmH. O.z. Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) boli 
vo výške 6.821,23 EUR, z toho z roku 2012 použitých 2.308,11 EUR a v roku 2013 4.513,12 
EUR.  

 
 

4. Prehľad     osôb,     ktorým     boli     poskytnuté     prostriedky 
na verejnoprospešný účel 

V roku 2013 Nadácia Zrak orientovala peňažné prostriedky na zvýšenie bezpečnosti 
prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb v rámci projektu 
Nórskeho finančného mechanizmu, tiež na financovanie výdavkov spojených s podporou 
špeciálných rehabilitačných pobytov v zariadení Charis of Alatyr s.r.o pre občoianské 
združenie MIŠIAK Kostolište (3.000,-EUR), spolupracovala pri organizovaní konferencie 
Komory pre medicínske právo MEDIUS, o.z. Košice (300,-EUR), podporovala aktivity 
hipoterapeutického centra Hipony Štvrtok na Ostrove (2.500,-EUR), zabezpečila projekt 
sledovania socioekonomického statusu a kvality života u pacientov s diagnózou sclerosis 
multiplex IDA agensy, s.r.o. Bratislava (1.850,-EUR) a financovala výdavky na spracovanie 
výstupov z pacientského prieskumu pacientov spoločnosťou Caldera, s.r.o. Banská Štiavnica 
(1.680,-EUR), financovala projekt na podporu protidrogových aktivít spoločnosťou LM 
Partners, s.r.o. Košice (2.500,-EUR) a zabezpečila opravu USG prístroja MEDCENTRA, 
s.r.o. v Žiline (2.688,43EUR).  

5. Prehľad výdavkov (nákladov) za rok 2013 

Rozpočet nadácie na rok 2013 
V súvislosti s prevádzkovými činnosťami nadácia ustanovila rozpočet na rok 2013. Nadácia 
naďalej plánovala svoju činnosť v zmysle nadačnej listiny. Počet darovacích aktivít je 
limitovaný získanými zdrojmi nadácie. Výška výdavkov/nákladov nadácie bude vynakladaná 
v nevyhnutnej miere, potrebnej na zabezpečenie činnosti nadácie.  

Skutočné náklady nadácie za rok 2013 
Celkové náklady Nadácie Zrak za rok 2013 boli vo výške 100.851,02 EUR. Náklady na 
materiál sú vo výške 850,-EUR, náklady vynaloženými na opravu prístrojov vo výške 
2.688,43,- EUR, náklady na služby (vedenie účtovníctva, vypracovanie projektov, 
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zabezpečenie služieb pre verejnoprospešný účel, poistenie majetku, webhosting, správa 
nadácie)  vo výške 26.993,52 EUR, osobné náklady vo výške 1.413,99 EUR, náklady na 
obstaranie poskytnutých darov vo výške 3.800,23 EUR, odpisy vo výške 64.494,60,- EUR. 
Ostatné vyššie neuvedené náklady boli vynaložené vo výške 609,35 EUR. 

 

6. Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie 
 

Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie v roku 2013 nenastali. 

7. Odmena správcovi nadácie za rok 2013 

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie nebola ustanovená. 

8. Prehľad o činnosti nadačných fondov 
 

Nadácia v roku 2013 nezriadila žiadny nadačný fond a nevykonávala žiadnu činnosť 
nadačných fondov. 
 
 

9. Rozpočet nadácie na rok 2014 
 
Nadácia naďalej plánuje svoju činnosť v zmysle nadačnej listiny. Počet darovacích aktivít je 
limitovaný získanými zdrojmi nadácie. Výška výdavkov/nákladov nadácie bude vynakladaná 
v nevyhnutnej miere, potrebnej na zabezpečenie činnosti nadácie. Odmena za výkon funkcie 
správcu nadácie sa na rok 2014 neplánuje. Náklady na audítorské a účtovné služby sú 
plánované na 4.800,- EUR. 
 
 
 
 
 

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD. 
Správca Nadácie Zrak 

 
 
 


