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Výročná správa za rok 2011

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov: Nadácia KVAPKA NÁDEJE
Sídlo: Mierová 83, 821 05 Bratislava
IČO:
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, reg.č. 203/Na-2002/963
  zo dňa 29.07.2010
Dátum vzniku: 21.07.2010
Zakladateľ: Václava Auš Svobodová
  Pražská 162, 281 66 Jevany

ÚČEL NADÁCIE

 nančných prostriedkov určených 

všetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Nadáci

neskorších predpisov.

ORGÁNY NADÁCIE

Správna rada
Václava Auš Svobodová, predseda správnej rady
Adriana Kmotríková, člen správnej rady

 iarska, člen správnej rady
Jarmila Hargašová-Lajčáková, člen správne rady

Dozorná rada
JUDr. Jozef Pojdák, predseda dozornej rady
Ing. Elena Kaľavská, člen dozornej rady
Patrik Auš, člen dozornej rady

1. správca nadácie
Ing. Štefan Bernát
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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY

Vážení a milí přátelé,  

Nádorová onemocnění u dětí se stala, pokud 
pomineme úrazy, nejčastější příčinou úmrtí 

vek nadací či fundraisingových aktivit zjistí-
me, že velká většina z nich vznikla na základě 
osobního prožitku rodičů. Je to i moje smut-
ně bolestivá osobní zkušenost.

Když jsem Kvapku nádeje zakládala, měla 
jsem před očima smutné oči dětí a jejich ro-
dičů a v tu chvíli jsem cítila, že směr, kterým 
jsem se rozhodla vydat, i přes mnoho počá-
tečních úskalí, má svůj hluboký smysl a nikdy 
jsem svého rozhodnutí nelitovala.

Mottem Kapky je „Kdyby naše činnost po-
mohla zachránit jen jediný lidský život, 
stálo by to za to“ .

notce kostní dřeně II. dětské kliniky Dětské 

Mezníkem pro činnost nadačního fondu se stal červen 2011, kdy byla na tomto pracovišti otevřena nová 
moderní transplantační jednotka kostní dřeně. Vybudování moderní a vysoce specializované jednotky bylo 
jedním z cílů nadace a po jejím uvedení do provozu se do popředí zájmu nadace dostává potřeba pomoci 
tomuto vysoce specializovanému centru.

Nadace Kvapka nádeje upevnila v roce 2011 svou společenskou prestiž, pořádala řadu významných kul-
turně-charitativních akcí a deklarovala svou podporu i jiným dětským oddělením v nemocnicích po celé 
Slovenské republice.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhali - jednotlivcům, společnostem, umělcům i 
všem ostatním subjektům, stejně tak jako všem mým spolupracovníkům za vynaložené úsilí.

Ze srdce DĚKUJI 

Vendula Auš Svobodová
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KVAPKA NÁDEJE ZA ROK 2011

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, 
kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. 
Aktivity nadácie sú zamerané na: 

 nancovaní výstavby a prístrojového vybavenia novej transplantačnej jednotky na II. detskej 
klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

  Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód
  Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery
  Podpora vedeckých aktivít
  Podpora regionálnych nemocníc

10.02.2011 
TLAČOVÁ KONFERENCIA

NADÁCIE KVAP-
KA NÁDEJE založila Vendula Auš Svobo-
dová
zúčastnila zakladateľka nadácie Vendula Auš Svobodová, členka správnej rady nadácie Adriana Kmotríko-

drene II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice 
NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE p. Vendula 

Auš Svobodová odovzdala do rúk MUDr. Daniela Žitňana, MPH, riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice 
šek na sumu 225.000,- EUR, určenú pre dostavbu transplantačnej jednotky kost-

nej drene, ktorú sa podarilo nadácii zhromaždiť za tri mesiace trvania verejnej zbierky. 

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE zároveň na obdobie 15. 02. 2011 - 15. 01. 2012 vyhlásila novú verejnú zbier-
ku na verejnoprospešný účel rekonštrukcie Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky 

21.05.2011 

 čné podujatie DEŇ NÁDEJÍ 2011 
 Podujatie bolo organizované NADÁCIOU KVAPKA NÁDEJE 

ako jedno zo sprievodných podujatí verejnej zbierky na Dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene na 

Program podujatia bol rozdelený na dve časti – denná časť, ktorá bola venovaná deťom a večerná časť ve-



Nadácia Kvapka nádeje

5

Výročná správa za rok 2011

ských muzikálov pod názvom  Návštevníci mali možnosť 

kom. Súčasťou celodenného programu bola aj módna show počas ktorého celebrity so svojimi ratolesťami 

 návštevníkom spievali známe spevác-
ke hviezdy ako M.Jaroš, D.Mirgová, M.Chodúr, R.Šimk
Partlová.
Vyvrcholením celodenného programu sa stal exkluzívny večerný koncert „Divy Karla Svobodu“ pod zá-
štitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika. Za doprovodu symfonického orchestra pod vede-
ním dirigenta Oszkara Rózsu odzneli najznámejšie skladby geniálneho českého skladateľa Karla Svobodu 

lip Tůma. 

Mediálnymi partnermi projektu Deň nádejí 2011 sa stali Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, denník Plus 
jeden deň, časopis Zdravie, internetový portál Centrum.sk. SMS zbierku zabezpečovali mobilní operátori 

peratíva Vienna insurance group.

1.06.2011
TRANSPLANTAČNÁ JEDNOTKA KOSTNEJ DRENE 

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, za
ľ DFNsP Daniel Žitňan slávnostne otvorili nové 

pracovisko Transplantačnej jednotky kostnej drene DFNsP. 

2.09.2011
KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP

V snahe zlepšiť podmienky, v ktorých deti musia tráviť tieto, pre nich najťažšie dni, 02.09.2011 Nadácia 
 čný golfový turnaj osobností ekonomické-

 nančný výnos je určený na verejno-
ej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky Detskej 

fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Golfový turnaj sa uskutočnil pod záštitou manželky prezi-
denta SR, pani Silvie Gašparovičovej, ktorá podporila toto podujatie aj osobnou účasťou. 

Svojou osobnou účasťou činnosť nadácie Kvapka Nádeje podporili okrem zástupcov popredných ekono-
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Filip Tůma, Ady Hajdu, Richard Lintner, Peter Sklár, Iveta Malachovská, Peter Batthyányi, Martin Mňa-
 čného golfového turnaja bola spoločnosť Edymax, pracovná a 

personálna agentúra - moderný a dynamický poskytovateľ služieb pre obchodných partnerov i uchádzačov 

6.10.2011 
20.VÝROČIE VZNIKU DFNSP BRATISLAVA

lave zakladateľka Nadácie 

27.10.2011 
BENEFIČNÝ GALAVEČER „NOC NÁDEJÍ 2011“

Po veľmi úspešnom prvom charitatívnom koncerte NOC NÁDEJÍ 2010, sa 
Mestského divadla P.O.Hviezdos  čného galakoncertu NOC NÁDEJÍ 2011 

 lmovými melódiami za sprievodu Orchestra 
Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviča vystúpili najobľúbenejší slovenskí herci a spevácke hviezdy, 
ako M. Žbirka, Elán, Z.Mauréry, K.Mikulčík, V.Csontos, M.Majeský, P.Sklár, S.Norisová, P.Polnišová, E.Pav-
líková, I.Kuxová, T.Maštalír. Moderátormi večera boli Vendula Auš Svobodová, Jarmila Hargašová-Lajčá-

 lmovými dokrútkami vylieče-

ktorej mohli diváci prispieť svojimi prázdnymi sms. Počas programu sa za prispenia štedrých darov pod-

cie Kvapka Nádeje zaslaním SMS na číslo 830, podarilo zabezpečiť pre projekt novej transplantačnej 
 Záštitu nad charitatívnym večerom 

prevzali minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik a minister kultúry SR Daniel Krajcer, ktorí aj svojou osob-
nou účasťou spolu s ďalšími členmi slovenskej vlády, diplomatického zboru a osobnosťami ekonomického, 
kultúrneho a spoločenského života takto podporili aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE.

17.12.2010 

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE aj tento rok sa rozhodla spestriť ťažké dni detských pacientov strávených na 
Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Zástupco-
via nadácie spolu s “vyslancami nádeje” Zuzkou Smatanovou a kúzelníkom Talostanom v sobotu 17.12.2011 
navštívili novovybudovanú Transplantačnú jednotku kostnej drene, ktorú pomohla tento rok 
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KVAPKA NÁDEJE

 nančnými alebo vecnými darmi na účel 

 nančnými darcami Nadácie KVAPKA NÁDEJE za rok 2011 boli:
333,00 Ing. Lenka Bobríková
360,00 Mlaď DLK tex
500,00 Ing. Peter Buček
500,00 Eva Danišová
1 000,00 Skvelá zľava
1 474,00 Lions klub
3 000,00 Russel export import
3 000,00 Dr.Oetker
3 333,00 BAUMIT s.r.o.
5 000,00 Nadácia Allianz
5 000,00 RM economy
5 000,00 Heineken Slovensko
7 300,00 Soga
8 000,00 Slovenské elektrárne
10 000,00 Nadácia Martina Sucháča
20 000,00 Lions klub

platné zabezpečenie SMS zbierky.

Pošlite prázdnu SMS správu na číslo 830
Prispejete sumou 2 EUR. Operátori odvedú na zbierku celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.
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Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí pomohli Nad

Rina Mode s. r. o., Icon design s. r. o., Hotel Crown Plaza, Limousine service, DPOH, BKIS, Kempinski Hotel 
River Park, City cafe, ako aj mediálni partneri – STV, Slovenský rozhlas, vydavateľstvo 7 plus s. r. o., Akzent 
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ZÁKLADNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

PRÍJMY NADÁCIE ZA ROK 2011

Prijaté príspevky od ostatných organizácií (občianske združenia, nadácie, školy, obce...) 9.912,00 EUR
RUE 00,124.42 bôso hcýkcinvárp do ykvepsírp étajirP
RUE 56,348.4 bôso hcýkcizyf do ykvepsírp étajirP
RUE 00,572.93 yrad .n 

Prijaté úroky 19,15 EUR
RUE 08,804.163 :1102 KOR AZ YMJÍRP MOKLEC

RUE 00,000.581 1102 ceraM
RUE 00,000.02 1102 rebmevoN
RUE 00,000.502 :1102 KOR AZ YRAD ÉTUNTYKSOP MOKLEC

VÝDAVKY NADÁCIE ZA ROK 2011

RUE 56,322.63 ulečú ohénšepsorponjerev uicágaporp an ykvadýV
RUE 78,314 eicádan ukzdáverp an ykvadýV
RUE 00,0 ucvárps eicknuf nokýv az anemdO
RUE 00,0 usipderp ohéntiboso aľdop vokvadýv ydarháN
RUE 00,0 ydalkán évodzM
RUE 74,35 itsonnič évokzdáverp éntatso an ydalkán énI
RUE 99,096.63 :1102 KOR AZ YKVADÝV MOKLEC
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ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA

 nančných 
prostriedkov určených na Dostavbu Transplantačnej jednotky kostnej drene na II.detskej klinike Detskej 

 lovala ako 

movanej nadácie dlhodobo podporovať.

schválila výšku výdavkov (nákladov) na správu 

lupracovníkom, ktorí spo
bez nároku na honorár, mohla nadácia minimalizova
sov nadácie.

zároveň schválila zvolenie Jarmily Hargašovej-Lajčákovej za riadneho člena 
správnej rady nadácie . Nadácia nemá zriadený žiadny nadačný fond.

chválila hospodárenie za uplynulé obdobie. 
 

potenciálom renomovaných spoločností.

rady dňa 30.05.2012.
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Nadácia KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83, 821 05 Bratislava

Tel.: +421-2-43423901
Fax: +421-2-43423900
E-mail: info@kvapkanadeje.sk
www.kvapkanadeje.sk




