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Účel nadácie

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov 
určených predovšetkým k zaisteniu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb 
chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Nadácia bola 

založená na verejnoprospešný účel v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z.  
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Orgány nadácie

SPRÁVNA RADA

Václava Svobodová – predseda správnej rady
Adriana Kmotríková – člen správnej rady

MUDr. Sabina Šufliarska – 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



Vážení O kvapku lepší priatelia,                             
Som úprimne nadšená z toho akú veľkú 
podporu Nadácia Kvapka nádeje za 
pomerne krátku dobu jej existencie 
našla. Sme radi že sa opäť potvrdila 
pravdivosť môjho obľúbeného motta: ”Aj 
malá kvapka na správnom mieste môže spôsobiť veľkú vlnu”, 
pričom v našom prípade ide o Kvapku nádeje a vlnu pomoci. 

Napriek tomu, že som vedela, že Slováci sú štedrí národ s veľkým srdcom, neprestávajú nás ľudia 
prekvapovať svojou ochotou pomáhať svojim blížnym. Sme naozaj pyšní na to, že sme boli už 
niekoľko krát označený za jednu z “najúspešnejších” charitatívnych organizácií na Slovensku, s 
ohľadom na dĺžku našej pôsobnosti a rozsahu poskytnutej adresnej pomoci. Každý náš projekt 
považujeme za “naše dieťa” a veľmi nás teší ak toto dieťa prosperuje a je nám na radosť a zároveň 
spoločnosti na osoh, podobne ako je to pri novom pracovisku vysokodávkovej fototerapie, ktorú 
sme pomáhali otvoriť. Za všetky dosiahnuté úspechy vďačíme okrem usilovnej, dobrovoľnej 
a bezodplatnej práce ľudí v samotnej nadácii, najmä všetkým jej podporovateľom, darcom a 
ľuďom, ktorí veria v dôležitosť jej existencie

Aktivity nadácie Kvapka Nádeje v roku 2012 boli zamerané na pomoc pri prístrojovom 
dovybavení Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie 
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ale tiež na pomoc regionálnym detským 
hematologicko-onkologickým centrám v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Veríme, že aj 
tento rok naše snaženie podporí čo najviac ľudí s veľkým srdcom

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli byť spolu s nami O Kvapku Lepší a ochotne nám 
pri našej snahe pomôcť a dať detským pacientom na Slovensku o kvapku viac nádeje. V mene 
nadácie Kvapka Nádeje ale aj osobne ďakujem – jednotlivcom, spoločnostiam, umelcom, 
športovcom a všetkým ostatným subjektom, rovnako ako aj svojim pracovníkom, ktorý 
dobrovoľne a bez nároku na honorár, ochotne investovali nemalé úsilie a čas na úspešnú 
realizáciu charitatívnych aktivít a cieľov našej nadácie.

Zo srdca ĎAKUJEM

ÚVODNÉ SLOVO 
PREDSEDU 
SPRÁVNEJ 
RADY



PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE 
KVAPKA NÁDEJE ZA ROK 2012

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: 
•  Pomoc pri financovaní výstavby a prístrojového vybavenia novej Transplantačnej 

jednotky Kliniky detskej hematológie a onkológie 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

KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU

Po úspešných verejných zbierkach v rokoch 2010-2011, ktoré naštartovali činnosť Nadácie 
KVAPKA NÁDEJE na Slovensku a značne pomohli pri výstavbe novej Transplantačnej jednotky 
kostnej drene na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava NADÁCIA KVAPKA 
NÁDEJE na obdobie 16.01.2012 – 15.01.2013 vyhlásila novú verejnú zbierku „KVAPKA NÁDEJE 
PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“, výťažok z ktorej je smerovaný na jednotlivé oblasti pôsobenia 
nadácie:
•  Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej 

drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v 
Bratislave.

•  Podpora hemato–onkologických centier v SR (Košice, Banská Bystrica, Bratislava)
•  Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s hematologickými a onkologickými 

ochoreniami.



13. 03. 2012 – VÝPRAVA NÁDEJE 2012

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v spolupráci so spoločnosťou ZBERNÉ SUROVINY a.s.  
a encyklopédiou UNIVERZUM A-Ž dňa 13. 03. 2012 vyhlásili celoslovenskú benefičnú súťaž 
pre základné školy  “VÝPRAVA NÁDEJE”.

Základné školy na celom Slovensku sa mohli zapojiť do projektu a podporiť tak charitatívne 
aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE, ale aj svoju školu, formou súťaže v zbere papiera. 
Najúspešnejšie školy z každého regiónu, vyslali svoje záchranné tímy do dobrodružného 
televízneho finále VÝPRAVY NÁDEJE, ktoré bolo odvysielané v piatich častiach na STV1 v období 
november-december 2012.

Prvý ročník „Výpravy Nádeje“, ktorý sa uskutočnil v roku 2012, priniesol pomoc pre detských 
hematologicko - onkologických pacientov v celkovej sume 16.500, EUR. Táto suma predstavovala 
časť výnosu zo zberu papiera, ktorou prispeli zúčastnené školy a špeciálny príspevok od 
spoločnosti Zberné suroviny a.s. na charitatívne aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE a ktoré boli 
použité na zakúpenie prístrojového vybavenia pre Transplantačnú jednotku kostnej drene 
Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava.

Marec – Máj 2012 – Mladý umelec Kvapky nádeje

V marci 2012 Nadácia KVAPKA NÁDEJE v spolupráci s CK HYDROTOUR pre detských pacientov 
onkologicko-hematologických centier detských nemocníc vyhlásila súťaž v kreslení a maľovaní 
pod názvom „Mladý umelec Kvapky nádeje“. Obdržali sme množstvo krásnych výtvarných diel. 
Najlepšie boli ocenené cenami, ktoré do súťaže venoval náš partner CK HYDROTOUR a tak autori 
dvoch najkrajších obrazov mali možnosť za odmenu stráviť týždeň s rodičmi pri mori.
 

04. 09. 2012 – Otvorenie nových ambulancií pre 
vysokodávkovú fototerapiu.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, Jarmila Lajčáková Hargašová a Adriana Kmotríková, 
členky Správnej rady Nadácie Kvapka Nádeje a riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
Bratislava (DFNsP) Daniel Žitňan slávnostne otvorili  nové ambulancie pre vysokodávkovú 
fototerapiu, ktorá je súčasťou liečby pacientov Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) 
Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) a Detskej dermatovenerologickej kliniky (DDK) 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP Bratislava. V nových ambulanciách sa okrem 
iného moderného lekárskeho vybavenia nachádza na Slovensku jedinečný vysokodávkový 
celotelový UVA 1 žiarič.
Na realizáciu projektu bol použitý výnos z verejnej zbierky, ktorú Nadácia Kvapka nádeje 
vyhlásila na obdobie 01.2.2011 až 15.1.2012, v presnej sume 195.014,57 EUR. 



29. 09. 2012 – 2. ročník - KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP

V snahe byť O KVAPKU LEPŠÍ a pomôcť vytvoriť O KVAPKU LEPŠIE podmienky pre deti s 
onkologickými ochoreniami, usporiadala dňa 29. 09. 2012 Nadácia Kvapka Nádeje v Golf Resorte 
Skalica, 2. ročník benefičného golfového turnaja osobností ekonomického a spoločenského 
života KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP 2012, Golfový turnaj sa opäť uskutočnil pod záštitou manželky 
prezidenta SR, pani Silvie Gašparovičovej, ktorá podporila toto podujatie aj osobnou účasťou. 
 
Svojou osobnou účasťou činnosť nadácie Kvapka Nádeje podporili okrem zástupcov popredných 
ekonomických subjektov, aj známe osobnosti z oblasti kultúry a športu, okrem iných: Milan 
Lasica, Milan Kňažko, Peter Sklár, Peter Batthyany, Adela Banášová, Peter Modrovský, Adriana 
Kmotríková, Bibiana Ondrejková, Dagmar Dianová, Slávo Jurko,  a iní. Účastníci podujatia mali 
možnosť prispieť do verejnej zbierky aj priamo v rámci turnaja a získať tak najkrajšie diela 
„Mladých umelcov Kvapky Nádeje“, ktoré boli vytvorené deťmi z hematologicko-onkologických 
centier z celého Slovenska.

17. 10. 2012 – TLAČOVÁ KONFERENCIA – O KVAPKU LEPŠÍ

Dňa 17. 10. 2012 sa v  Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava  uskutočnila tlačová konferencia 
NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE. Tlačovej konferencie sa zúčastnila zakladateľka nadácie Vendula 
Svobodová, členka správnej rady nadácie Jarmila Hargašová, Adriana Kmotríková, správca 
nadácie Štefan Bernát a riaditeľ DFNsP MUDr. Daniel Žitňan, MPH. Zástupcovia nadácie 
predstavili zástupcom médií nový dlhodobý projekt O KVAPKU LEPŠÍ. 

V snahe zintenzívniť charitatívne aktivity a pomáhať väčšiemu množstvu malých pacientov, 
plánuje nadácia Kvapka Nádeje angažovať výrobcov, predajcov tovarov a poskytovateľov 
služieb, aby pomáhali posolstvu našej nadácie formou príspevku určitej finančnej čiastky z 
predaja každého O KVAPKU LEPŠIEHO produktu, služby a tým spojili svoje obchodné meno s 
renomovaným charitatívnym projektom. 
Projekt O KVAPKU LEPŠÍ je smerovaný na zvýšenie povedomia o charitatívnej myšlienke projektu 
a zároveň tak motivovať obchodné rozhodovanie širokej verejnosti s dôrazom na uspokojenie 
prirodzenej sociálnej potreby pomáhať a byť O KVAPKU LEPŠÍ.



23. 10. 2012 – BENEFIČNÝ GALAVEČER „NOC NÁDEJÍ 2012“

Po veľmi úspešných dvoch ročníkoch charitatívneho galavečera NOC NÁDEJÍ, sa 23. októbra 2011 
v historickej budove SND v Bratislave uskutočnil 3. ročník benefičného galakoncertu  
NOC NÁDEJÍ  2012.

Záštitu nad charitatívnym večerom prevzala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, 
ktorá aj svojou osobnou účasťou spolu s ďalšími členmi slovenskej vlády, diplomatického zboru 
a osobnosťami ekonomického, kultúrneho a spoločenského života podporili aktivity Nadácie 
KVAPKA NÁDEJE.

V rámci tohoto večera, ktorý bol v hlavnom vysielacom čase vysielaný na STV 1, vystúpili Helena 
Vondráčková, Jiří Korn, Zuzana Smatanová, Mária Čírová, Miko Hladký a Gladiátor, Fragile, 4tet, 
Peter Cmorík, Mirka Partlová, Katka Knechtová, Ján Koleník, Miro Jaroš, Dominika Mirgová, 
Desmod, Just Dance a mnohí ďalší. Program bol doplnený emotívnymi vystúpeniami a filmovými 
dokrútkami vyliečených detí a odovzdávaním darcovských šekov od sponzorov a samozrejme 
SMS zbierkou, vrámci ktorej mohli diváci prispieť svojimi prázdnymi sms. 

Počas programu sa za prispenia štedrých darov podnikateľských subjektov, ale hlavne 
príspevkov od ľudí s dobrým srdcom, ktorí podporili aktivity Nadácie Kvapka Nádeje 
zaslaním SMS na číslo 830, podarilo zabezpečiť pre projekt novej transplantačnej jednotky 
kostnej drene na DFNsP v Bratislave takmer 150-tisíc EUR. 
 

POĎAKOVANIE DARCOM, PARTNEROM  
A SPOLUPRACOVNÍKOM NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2012 prispeli svojimi finančnými alebo vecnými darmi 
na účel Nadácie KVAPKA NÁDEJE a na účet verejnej zbierky Nadácie.

Najväčšími finančnými darcami Nadácie KVAPKA NÁDEJE za rok 2012 boli:

100,00 Hrdličková Petra

100,00 Horváth Rastislav

100,00 Plachá Barbara

100,00 Benka Pavol

200,00 Balážová Mária

350,00 Nadácia Tesco

400,00 Flochová Jana

500,00 Caffé Mondo

500,00 Stefánia Kriglerová

1.000,00 UniCredit Bank

1.000,00 Olympic Casino

1.000,00 Slovenské elektrárne

1.000,00 Čiž Blažej

1.028,00 4-people

2.000,00 Penzión, stavebné družstvo 

2.100,00 Kmotríková Adriana

5.000,00 Donation OBO QUANTUM

6.500,00 Nadácia Allianz

36.300,67 Shell

30.000,00 Nadácia VÚB 

 a iní.



Poďakovanie patrí spoločnostiam Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. a Telefonica O2 s.r.o. 
za bezplatné zabezpečenie SMS zbierky.  

Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí pomohli Nadácii v roku 2012 pri zabezpečení jej činnosti a 
zabezpečení verejnej zbierky a sprievodných aktivít na podporu verejnej zbierky:
Shell Slovakia, Rina Mode s. r. o., Icon design s. r. o., Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, 
Limousine service, SND, Zberné suroviny a.s., Encyklopédia Univerzum A-Ž, Coca Cola, Golfový 
resort Skalica, STONE PP, Slovak Productions, Elesko, L´oreal, Kvant, Extra produkty, Amex Audio, 
Gosh Cosmetics,  Hotel Sv. Michal, Allianz-Slovenská poisťoivňa, ĽudiaĽuďom.sk, Rádio Best FM, 
Hospodárske noviny, Arton, Willmark, TASR, Pravda, Rytmus života, vydavateľstvo 7 plus s. r. o., 
Akzent media, Bittner print s. r. o. a Centrum.sk.
Osobitné poďakovanie patrí RTVS, ktorá významnou mierou prispela k podpore činnosti Nadácie 
a zároveň už 3-krát bola vysielateľom benefičného galakoncertu Noc nádejí.



ZÁKLADNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov 193.891,06 EUR

Poskytnuté dary z nevysporiadaného výsledku hospodárenia min.rokov   
1.1.-31.12.2012 153.408,57 EUR

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave na účel Rekonštrukcie a dostavby Transplantačnej jednotky 
kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie:

17.02.2012  poskytnuté financie 20.000,00 EUR

25.04.2012 Celotelová UVA1 kabína Daavlin ML24000 69.600,00 EUR 

23.05.2012 Ultrazvuk Prosound Alpha 6 s príslušenstvom 39.999,60 EUR

24.05.2012 Stavebné úpravy pre prístroj Multi-Lateral-Uva  23.808,97 EUR

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2012   40.482,49 EUR

PRÍJMY NADÁCIE ZA ROK 2012

Príjmy z SMS zbierky v rámci verejnej zbierky 
1.02.2011-15.01.2012  21.606,00 EUR

Príjmy z SMS zbierky v rámci verejnej zbierky 
16.01.2012-15.01.2013 5.051,00 EUR

Prijaté príspevky od ostatných organizácií 
(občianske združenia, nadácie, školy, obce...) 6.500,00 EUR

Prijaté príspevky od právnických osôb 26.533,00 EUR

Prijaté príspevky od fyzických osôb 3.770,00 EUR

Ostatné prijaté fin. dary 54.179,97 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane 8.017,09 EUR

Tržby z predaja služieb  600,00 EUR

Prijaté úroky 2,96 EUR

Kurzové zisky 0,68 EUR

CELKOM PRÍJMY ZA ROK 2012: 126.260,70 EUR

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DAROCH NA 
VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL  Z PRÍJMOV ROKU 2012

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave na účel Rekonštrukcie a dostavby Transplantačnej 
jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie:

24.05.2012 Stavebné úpravy pre prístroj Multi-Lateral-Uva  21.606,00 EUR 

CELKOM POSKYTNUTÉ DARY Z PRÍJMOV R. 2012: 21.606,00 EUR

VÝDAVKY NADÁCIE ZA ROK 2012

Výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 1.094,40 EUR

Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 5.748,40 EUR

Výdavky na prevádzku nadácie 454,23 EUR

Odmena za výkon funkcie správcu 0,00 EUR

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 0,00 EUR

Mzdové náklady  0,00 EUR

Iné náklady na ostatné prevádzkové činnosti 53,59 EUR

CELKOM VÝDAVKY ZA ROK 2012: 27.350,62 EUR

Výsledok hospodárenia za bežné účt.obdobie 77.304,08 EUR



ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA

Nadácia KVAPKA NÁDEJE všetko svoje úsilie zamerala na získanie čo najväčšieho objemu 
finančných prostriedkov určených na Dostavbu a prístrojové dovybavenie Transplantačnej 
jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s 
poliklinikou v Bratislave. Za veľmi krátke obdobie svojej existencie sa profilovala ako úspešná, 
spoločensky uznávaná nadácia s cieľom vybudovať na Slovensku tradíciu Kvapky nádeje a osloviť 
širokú verejnosť, vytvoriť  väzby s občanmi, spoločnosťami a organizáciami, ktoré budú aktivity 
tejto renomovanej nadácie dlhodobo podporovať.

Správna rada Nadácie Kvapka nádeje na svojom zasadaní dňa 8.11.2011 v zmysle §28 ods.1 
zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka schválila výšku 
výdavkov (nákladov) na správu nadácie na rok 2012 vo výške maximálne 30% z celkových 
príjmov nadácie v roku 2012. Výška celkových výdavkov na správu nadácie v roku 2012 
predstavovala 21,66% z celkových príjmov Nadácie v roku 2012. Väčšia časť výdavkov Nadácie v 
roku 2012 predstavovali výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu vo forme nákladov 
na organizáciu jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí – Výprava nádeje, Kvapka nádeje 
golf cup a Noc nádejí 2012. Vďaka všetkým partnerom a spolupracovníkom, ktorí spolupracovali 
s nadáciou v roku 2012 bez nároku na honorár, mohla nadácia minimalizovať svoje prevádzkové 
náklady na úroveň 0,36% z výnosov nadácie.

Správcovi a ani členom iných orgánov nadácie v roku 2012 nebola vyplatená žiadna odmena. 

V roku 2012 v zmysle uznesenia Správnej rady zo dňa 15.11.2012 došlo k odvolaniu člena 
dozornej rady p.Patrika Auša a správna rada sa uzniesla na voľbe nového člena dozornej rady v 
termíne do 60 dní od dátumu odvolania. Žiadne iné zmeny v orgánoch nadácie a ani v Nadačnej 
listine neboli počas sledovaného obdobia vykonané.

Nadácia nemá zriadený žiadny nadačný fond.

Správna a dozorná rada nadácie v uplynulom období riešila otázky priebežne podľa potreby. 
Dozorná rada priebežne kontrolovala hospodárenie nadácie a schválila hospodárenie za 
uplynulé obdobie.   
 
V ďalšom období plánuje Nadácia KVAPKA NÁDEJE zrealizovať viacero spoločenských, kultúrnych 
a športových podujatí s cieľom získať finančné prostriedky na realizáciu charitatívnych cieľov a 
projektov nadácie a aktivizovať širokú verejnosť a ekonomický sektor prostredníctvom spojenia 
prominentných osobností kultúrneho a športového života s ekonomickým potenciálom 
renomovaných spoločností.

Výročná správa Nadácie KVAPKA NÁDEJE bola prerokovaná  a schválená na zasadnutí správnej 
dňa 18.05.2013.



F I N A N Č N Á  Č A S Ť



Strana aktív
  č. r.

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a  b 1 2 3 4

A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 “Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 
091 AÚ)” 003

 Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004

 Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 
AÚ) 006

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 
AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020

 Pozemky (031) 010 x

 Umelecké diela a zbierky (032) 011 x

 Stavby 021 - (081 - 092 AÚ) 012

 “Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092 
AÚ)” 013

 Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 014

 Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) 015

 Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 016

 Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 017

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 018

 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 020

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028

 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 
ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 
podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

 Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 025

 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026

 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028

Strana aktív
  č. r.

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a  b 1 2 3 4

B. Obe žný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 122 908 122 908 201 918

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 4 600 4 600 4 600

 Materiál (112+119) - 191 031

 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 
+ 193) 032

 Výrobky (123 - 194) 033

 Zvieratá (124 - 195) 034

 Tovar (132+139) - 196 035 4 600 4 600 4 600

 Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041

 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 041

3. Krá tkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 110 741 110 741 85 249

 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 84 241 84 241 85 249

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044

 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336) 045 x

 Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 047 x

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048

 Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 049

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 050 26 500 26 500

4. Fina nčné účty r. 052 až r. 056 051 7 567 7 567 112 069

 Pokladnica (211 + 213) 052 6 054 x 6 054 7 192

 Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 1 513 x 1 513 104 877

 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x

 Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 
AÚ 055

 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ) 056

C. Čas ové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059 057 1 576 1 576 59

1. Nák lady budúcich období (381) 058 76 76 59

Príjmy budúcich období (385) 059 1 500 1 500

 Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 124 484 124 484 201 977

Súvaha k 31. decembru 2012



Strana aktív
  č. r. Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a  b 1 2

A. “Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073” 061 124 425 200 529

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 6 638 6 638

 Základné imanie (411) 063 6 638 6 638

 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

 Fond reprodukcie (413) 065

 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

 Rezervný fond (421) 069

 Fondy tvorené zo zisku (423) 070

 Ostatné fondy (427) 071

3. “Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)” 072 40 483 6 328

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + 
r.074 + r.101) 073 77 304 187 563

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 59 1 448

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075

 Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

 Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

 Vydané dlhopisy (473) 081

 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 1 140

 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 1 140

 Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090

 Daňové záväzky (341 až 345) 091

 Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej 
samosprávy  (346 + 348) 092

 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093

 Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

 Spojovací účet pri združení (396) 095

 Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 59 308

 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

 Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100 59 308

C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101

 Výdavky budúcich období (383) 102

 Výnosy budúcich období (384) 103

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 104 124 484 201 977

Súvaha k 31. decembru 2012 Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2012
Činnosť Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie

Číslo 
účtu Náklady č. r. Hlavná 

nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 681 1 094 1 775 533

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06 897

518 Ostatné služby 07 25 522 25 522 31 340

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15 24 24 394

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 29 29 50

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 21 606 21 606 140 628

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 47 862 1 094 48 956



Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

Číslo 
účtu Náklady č. r. Hlavná 

nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40 600 600

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53 3 3 19

645 Kurzové zisky 54 1 1

646 Prijaté dary 55 87 693 87 693 39 275

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 9 912

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 36 36 24 421

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 29 911 29 911 287 782

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 8 017 8 017

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 125 661 600 126 261

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 77 799 -494 77 305

591 Daň z príjmov 76 1 1 4

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 78 77 799 -495 77 304

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2012 Poznámky k 31. decembru 2012

Čl. I.
Všeobecné údaje
(1)  Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 

účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt  alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Sídlo: Mierová 83, 821 05 Bratislava
Dátum založenia: 28.7.2010
Dátum zriadenia: 29.7.2010
IČO: 42180058
DIČ: 2023453102

(2)  Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa 
mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Meno, priezvisko člena Názov orgánu

Václava Svobodová Predseda správnej rady zakladateľ nadácie

Adriana Kmotríková Člen správnej rady

MUDr. Sabina Šufliarska Člen správnej rady

JUDr. Jozef Pojdák Člen dozornej rady

Ing. Elena Kaľavská Člen dozornej rady

Patrik Auš Člen dozornej rady

Jarmila Hargašová-Lajčáková Člen správnej rady

Ing. Štefan Bernát Správca nadácie

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná 
jednotka vykonáva.

Podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých 
nádorovým ochorením.
(4)  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 

účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, 
ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia. 

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0

z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 2 2



Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)  Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti. 
Nadácia bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
(2)  Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na 

finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Nadácia pokračuje v účtovných zásadách z predchádzajúceho roku.
Nadácia má zásoby na sklade darovaním na aukcii Noc nádejí 2010.
Zásoby boli ocenené darcom pri aukcii v roku 2010.
Nadácia má poskytnuté preddavky na prístroje pre Fakultnú nemocnicu.
Pohľadávky nadácia oceňovala ich menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie na strane aktív má nadácia na nákladoch budúcich období  
a príjmoch budúcich období.
Náklady budúcich období vznikli pri správe domén nadácia a kolkoch  
na verejnú zbierku 2013.
V príjmoch budúcich období sa nachádza dar nadácie Allianz pre verejnú zbierku 2012 zaplatený 15.1.2013
Časové rozlíšenie nadácia oceňovala menovitou hodnotou.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného 
majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto 
ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného  
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Pokladnica 6054 7192

Ceniny

Bežné bankové účty 1513 104877

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok

Peniaze na ceste

Spolu 7567 112069

Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Nadácia má zásoby na sklade darovaním na aukcii Noc nádejí 2010.

Druh zásob
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie  
opravnej položky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby

Výrobky 

Zvieratá

Tovar 4600 4600

Poskytnutý 
preddavok na zásoby

Zásoby spolu 4600 4600

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť 
a podnikateľskú činnosť.
Nadácia má poskytnuté preddavky na prístroje pre Fakultnú nemocnicu.
Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie  
opravnej položky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Pohľadávky 
z obchodného styku 85249 84241

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky 26500

Pohľadávky spolu 85249 110741

Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Stav na konci

bežného účtovného  
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho  
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 110741 85249

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 110741 85249



Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Položky časového rozlíšenia bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Domény 60 43

Kolky 16 16

Dar nadácie Allianz 1500

Spolu 1576 59

Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za 
bežné účtovné obdobie, a to 
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný 
majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov 
účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 

Použitie Nevysporiadaného zisku z minulých rokov:

17.02.2012  poskytnuté financie 20.000,00 EUR
25.04.2012 Celotelová UVA1 kabína Daavlin ML24000 69.600,00 EUR 
23.05.2012 Ultrazvuk Prosound Alpha 6 s príslušenstvom  39.999,60 EUR
24.05.2012 Stavebné úpravy pre prístroj Multi-Lateral-Uva  23.808,97 EUR
Spolu 153.408,57 EUR

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia

Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -)

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie 6638 6638

z toho: nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 6328 187563 -153408 40483

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 187563 153408 187563 -76104 77304

Spolu 200529 340971 187563 -229512 124425

Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 187563

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 187563

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli 
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku 
v % Splatnosť Forma 

zabezpečenia

Suma istiny na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Krátkodobý bankový 
úver

Pôžička Eur 0% 31.3.2013 59 308

Návratná finančná 
výpomoc

Dlhodobý bankový 
úver

Spolu 59 308

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.



Položky výnosov budúcich období z dôvodu
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného 
daru 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku

grantu

podielu zaplatenej dane 8017 8017

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu 
zaplatenej dane

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých 
hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Bežné  účtovné obdobie –podnikateľská 
činnosť

Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie

Tržby z prenájmu 600 0

Spolu 600 0

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov. 

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné  
obdobie

Prijaté dary – nadácia 87693 39275

Spolu 87693 39275

Prijaté príspevky od IO verejná zbierka 2011 3 14999

Prijaté príspevky od IO verejná zbierka 2012 33

Prijaté príspevky od FO verejná zbierka 2011 15 22400

Prijaté príspevky od FO SMS zbierka 2011 21588 287782

Prijaté príspevky od FO verejná zbierka 2012 3257

Prijaté príspevky od FO SMS Orange 2012 4811

Prijaté príspevky od FO SMS Slovak Telekom 2012 240

Spolu 29947 325181

Príspevky z podielu zaplatenej dane 8017 0

Spolu 8017 0

Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné  
obdobie

Bankové úroky 3 5

Kurzové zisky 1

Spolu 4 5

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov. 

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné  
obdobie

Spotreba materiálu - nadácia 1775 1700

Spolu 1775 1700

Služby – na propagáciu verejnoprospešného účelu 25068 28096

Služby - poštovné 210 147

Služby – ostatné prevádzkové 244 3222

Spolu 25522 31465

Notárske poplatky, kolky 24 23

Bankové poplatky 29 29

Spolu 53 52

SPOLU VÝDAVKY ZA ROK 2012 27350 33217

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 21606 126078

Spolu 21606 126078

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 8017
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Dodatok k správe nezávislého audítora 
o audite Výročnej správy za rok končiaci 31.12.2012 

nadácie Nadácia KVAPKA NÁDEJE 
/ orgánom nadácie/ 

 

 

 

Na základe nášho overenia v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., § 20 
v platnom znení, Zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu č. 540/2007 
Z. z.,  a Medzinárodných audítorských štandardov sme zistili, že údaje vo výročnej správe 
použité z účtovnej závierky sú v súlade s účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. 
decembru 2012 a ktorú sme audítovali. Uvedená účtovná závierka je kompletná. 

Na základe toho súhlasíme, aby ste správu audítora o audite pripojenej účtovnej závierky 
uviedli vo výročnej správe. 

 
Piešťany, 27.5.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALFA AUDIT, s.r.o.     
audítorská spoločnosť číslo licencie 93 
Ing. Jarmila B o k o r o v á 
Zodpovedný audítor, číslo licencie 175 
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