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N A D Á C I A  K V A P K A  N Á D E J E
V Ý R O Č N Á  S P R Á V A  Z A  R O K  2 0 1 3

Základné identifikačné údaje:

Názov: Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Sídlo: Mierová 83, 821 05 Bratislava

IČO: 421 800 58

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, reg.č. 203/Na-2002/963

 zo dňa 29.07.2010

Dátum vzniku: 21.07.2010

Zakladateľ: Václava Svobodová

 Pražská 162, 281 66 Jevany

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

MUDr. Daniel Žitňan – člen dozornej rady

1.SPRÁVCA NADÁCIE

Ing. Štefan Bernát
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Vážení O kvapku lepší priatelia,

uplynul ďalší rok a Nadácia Kvapka Nádeje 
začala štvrtý rok svojej existencie na Slo-
vensku. 

Keďže spolu so svojími spolupracovník-
mi a podporovateľmi považujeme Kvapku 
Nádeje za svoje dieťa sme radi, že zo zra-
niteľného bábätka vyrástlo na sebestačný  
a úspešný subjekt. 
   
Uplynulý rok nás opäť presvedčil, že napriek svojim každodenným problémom sú ľudia na Slo-
vensku stále ochotní podať pomocnú ruku svojim blížnym v ťažkej životnej situácií a hlavne 
podporiť tých najzraniteľnejších – vážne choré detičky. Znova sme sa s Vašou pomocou utvrdili  
v názore, že seriózny, transparentný a konkrétne cielený filantropický projekt má veľký význam  
a môže reálne zachraňovať cenné ľudské životy, zlepšiť podmienky pre liečbu detských pacientov, 
a umožniť im vrátiť sa k bežnému detskému životu.

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 2013 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 pri rehabilitácií detských pacientov a ich 
statočných rodín, ktorí úspešne absolvovali transplantáciu kostnej drene. Veríme, že aj tento rok 
naše snaženie podporí veľa O kvapku lepších ľudí.

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 nadá-
cie Kvapka Nádeje ale aj osobne ďakujem – jednotlivcom, spoločnostiam, umelcom, športovcom 
a všetkým ostatným subjektom, rovnako ako aj svojim spolupracovníkom za ochotu, pomoc, pod-
poru a spoluprácu pri realizácii charitatívnych aktivít a cieľov našej nadácie.

Za tri úspešné roky všetkým ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM.

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU 
SPRÁVNEJ RADY
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PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE 
KVAPKA NÁDEJE ZA ROK 2013

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, škol-
ské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým 
ochorením. Aktivity nadácie sú zamerané na: 
•  Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej 

drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bra-
tislave na Kramároch.

• Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód
• Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery
• Podpora vedeckých aktivít
• Podpora regionálnych detských hematologicko-onkologických centier v SR

KVAPKA NÁDEJE PRE  
DETSKÚ ONKOLÓGIU
Po úspešných verejných zbierkach v rokoch 2010-2012, 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 
v roku 2013 uzavrela verejnú zbierku, ktorá prebiehala od 16.01.2012 do 15.01.2013 a na obdobie 
16.01.2013 – 15.01.2014 vyhlásila novú verejnú zbierku „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓ-
GIU“, výťažok z ktorej je smerovaný na jednotlivé oblasti pôsobenia nadácie:
•  Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kost-

nej 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.
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VÝPRAVA NÁDEJE 2013
06. 02. 2013

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v spolupráci so spoločnosťou ZBERNÉ SUROVINY a.s. 06. 02. 2013 
vyhlásili 2.ročník celoslovenskej benefičnej súťaže pre základné školy “VÝPRAVA NÁDEJE”.

Základné školy na celom Slovensku sa mohli zapojiť do projektu a podporiť tak charitatívne akti-
vity Nadácie KVAPKA NÁDEJE, ale aj svoju školu, formou súťaže v zbere papiera. Najúspešnejšie 
školy z každého kraja, vyslali svoje záchranné tímy do dobrodružného televízneho finále VÝPRAVY 
NÁDEJE, ktoré bolo odvysielané v  pätnástich častiach na STV1 v  období september-december 
2013. Celú súťaž moderoval Slavo Jurko.

Prvý ročník „Výpravy Nádeje“, ktorý sa uskutočnil v roku 2013, priniesol pomoc pre detských he-
matologicko - onkologických pacientov v celkovej sume 16.000 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 zakú-
penie prístrojového vybavenia pre Transplantačnú jednotku kostnej drene Kliniky detskej hema-
tológie a onkológie DFNsP Bratislava.

Záštitu nad projektom aj v roku 2013 prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Ministerstvo životného prostredia a Združenie miest a obcí Slovenska.
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VEĽKÁ NOC V NEMOCNICI
25. 03. 2013 

Sviatočné dni prežité za múrmi nemocníc jednoznačne patria k najťažším obdobiam v živote detí, 
ale aj rodičov, a preto Nadácia KVAPKA NÁDEJE sa snaží v rámci svojej činnosti skrášliť takéto dni 
a pomáha vytvárať čo najpríjemnejšie prostredie a zabudnúť aspoň na chvíľu na svoje choroby.

Členky správnej rady Nadácie KVAPKA NÁDEJE Vendula Svobodová, Jarka Hargašová-Lajčáko-
vá a Adriana Kmotríková dňa 25.03.2013 navštívili DFNsP Bratislava a v rámci programu malých 
bojovníkov obdarovali malými darčekmi v duchu veľkonočných sviatkov. Magda Šebestová, ria-
diteľka súťaže Miss Slovensko spolu s Kristínou Krajčírovou, Miss Slovensko 2012, pomohli deťom 
namaľovať najkrajšie kraslice. Darčeky na túto milú akciu poskytli spoločnosti Nestlé, ŠEVT a Hohel 
Garden.

V rámci programu sa deti z celej nemocnice zabavili pri divadelnom predstavení divadla LUDUS - 
„Sladký Leonardo“ v réžii Jána Uličianského, ktorú im zahrali študenti Katedry bábkarskej tvorby 
VŠMU. Deti tiež potešilo atraktívne hudobné prekvapenie v osobe Adama Ďuricu.
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REKONDIČNÝ TÁBOR PRE DETI  
PO TRANSPLANTÁCII KOSTNEJ DRENE
27. 04. - 01. 05. 2013

Liečba detských pacientov s poruchami tvorby krvi predstavuje dlhodobý liečebný proces. Nie-
koľkomesačný pobyt v nemocnici vyraďuje deti z kolektívu, záujmových krúžkov, obmedzuje ich 
kontakt s kamarátmi a rodinou. Takéto tábory sú pre detských pacientov dôležitou súčasťou psy-
chosociálnej opatery a jednoznačne napomáhajú ozdraveniu rodinných vzťahov a okrem toho 
pod lekárskym dozorom pomáhajú chorým deťom zaradiť sa medzi svojich vrstovníkov.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola organizátorom 13.ročníka rekondičného tábora pre deti po trans-
plantácii kostnej drene, ktorý sa konal 27.04.-01.05.2013 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR 
v  Častej-Papierničke a  ktorého sa zúčastnilo viac ako 120 detí po transplantácii, ich súrodenci, 
rodičia a darcovia kostnej drene.

Atraktívny program tvoril showprogram Čestnej stráže, ktorý striedala ukážka zadržania pácha-
teľa vojenskou políciou, prehliadka vojenskej výzbroje a výstroje, ukážky boja z blízka, ale tiež 
strieľanie z airosoftových zbraní a hod granátom a iné zaujímavé ukážky. V rámci popoludňaj-
šej časti programu, deti očarila voľba Superstar tábora s Dominikou Mirgovou a Mirom Jarošom,  
a tanečný workshop s Lacim Strikeom a tanečníkmi so Street Dance Academy. Deti svoje umelecké 
vlohy predviedli v rámci maľovania s akad. maliarom Alexejom Vojtaškom a akad. sochárom Jura-
jom Čutekom. O plné žalúdky a gurmánske zážitky sa postural kuchársky majster Jaroslav Žídek, 
ktorý pripravil exkluzívnu grilovačku zo surovín poskytnutých veľkoobchodným reťazcom METRO. 
Záver dňa patril veľkému prekvapeniu v podobe obrovskej torty znázorňujúcej šťastné okamihy 
návratu detských pacientov z nemocnice domov k rodine, kamarátom a k všetkému čo k detstvu 
patrí. O dobrú náladu a vynikajúcu atmosféru sa počas celého dňa staral moderátor Slavo Jurko.
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3. ROČNÍK - KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP
18. 05. 2013 

V snahe byť O KVAPKU LEPŠÍ a pomôcť vytvoriť O KVAPKU LEPŠIE podmienky pre deti s onkolo-
gickými ochoreniami, usporiadala dňa 18.05.2013 Nadácia Kvapka Nádeje 3. ročník benefičného 
golfového turnaja osobností ekonomického a spoločenského života KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP 
2013. Golfový turnaj sa opäť uskutočnil pod záštitou manželky prezidenta SR, pani Silvie Gašparo-
vičovej. Miestom konania aj tohto ročníka turnaja bol Golfový resort v Skalici. 
 
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 Batthyany, Adela Banášová, Peter Modrovský, Adriana Kmotríková, Peter Sklár, 
Zdenka Predná, Richard Lintner, Dagmar Dianová,  a iní. Hlavnými partnermi podujatia boli spo-
ločnosti Ernst and Young a Shell Slovakia. 
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O KVAPKU LEPŠÍ DEŇ DETÍ
01. 06. 2013

V sobotu 01. 06. 2013 sa v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny stalo Námestie slobody v Pieš-
ťanoch dejiskom charitatívneho podujatia s názvom O kvapku lepšia Hotelová akadémia Ľudoví-
ta Wintera. Cieľom podujatia bolo preukázať spolupatričnosť s onkologicky chorými deťmi a ich 
rodinami a podporiť ich v boji so zákerným ochorením, a to prostredníctvom finančnej zbierky 
a benefičným predajom gastronomických špecialít, ktorého výnos bol v plnej výške venovaný pro-
stredníctvom Nadácie KVAPKA NÁDEJE na nákup prístrojového vybavenia pre novú transplantač-
nú jednotku kostnej drene DFNsP v Bratislave.

Toto benefičné podujatie, ktoré v spolupráci s Nadáciou KVAPKA NÁDEJE organizovala Hotelová 
akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, svojou účasťou okrem obyvateľov a návštevníkov kú-
peľného mesta podporil aj primátor mesta Piešťany Remo Cicutto. K úspechu podujatia nezištne 
prispeli svojimi atraktívnymi vystúpeniami aj populárni umelci: Ego, Adam Ďurica, Paulina Ištvan-
cová, či Thomas Puskailer a ďalší. Moderátorom podujatia bol Martin Madej.

MUSÍM MAŤ NÁDEJ
September 2013

V septembri 2013 Nadácia dostala dar vo forme svojej hymny – Musím mať nádej. Text skladby na-
písal a celú produkciu zastrešil Miro Jaroš. Samotnú skladbu naspievala Dominika Mirgová spolu 
so Suverénom. Okrem nich veľké poďakovanie patrí aj chalanom zo PSEUDOART-u, ktorí natočili 
videoklip ku skladbe, v ktorom účinkujú naši malí bojovníci z Kliniky detskej hematológie a onko-
lógie DFNsP Bratislava.
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BENEFIČNÝ GALAVEČER „NOC NÁDEJÍ 2013“
20. 10. 2013

Po veľmi úspešných prvých ročníkoch charitatívneho galavečera NOC NÁDEJÍ, sa 20.  októbra 
2013 v historickej budove SND v Bratislave uskutočnil 4. ročník benefičného galakoncertu  
NOC NÁDEJÍ 2013.

Záštitu nad charitatívnym večerom prevzala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, ktorá 
aj svojou osobnou účasťou spolu s ďalšími členmi slovenskej vlády, diplomatického zboru a osob-
nosťami 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, Olympic, Miroslav Žbirka, Beáta Dubasová, Verona, Peter Cmorík, Sima Martauso-
vá, Miro Jaroš, Dominika Mirgová, Kristína, Jozef Holly, Sabína Křováková, Štefan Pčelár,   Detský 
spevácky zbor Slovenského rozhlasu a mnohí ďalší. Programom už tradične divákov sprevádzali 
Štefan Skrúcaný a Jarmila Lajčáková – Hargašová.

Program bol doplnený emotívnymi vystúpeniami a filmovými dokrútkami vyliečených detí a odo-
vzdávaním darcovských šekov od sponzorov a samozrejme SMS zbierkou, vrámci ktorej mohli di-
váci prispieť svojimi prázdnymi sms. 

Počas programu sa za prispenia štedrých darov podnikateľských subjektov, ale hlavne prí-
spevkov od ľudí s dobrým srdcom, ktorí podporili aktivity Nadácie Kvapka Nádeje zaslaním 
SMS na číslo 830, podarilo zabezpečiť na pomoc detskej onkológii viac ako 137-tisíc EUR. 
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VIANOČNÁ KVAPKA NÁDEJE
10. 12. 2013

Pár dní pred vianočnými sviatkami Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej ne-
mocnice s poliklinikou Bratislava ožila spevom a dobrou náladou. Nadácia Kvapka nádeje pripra-
vila pre deti prekvapenie – koncert, darčeky a obrovskú sladkú tortu. 
O dobrú náladu sa postarali hudobníci Miro Jaroš, Suvereno a M. Danko, ktorí si spoločne s deťmi 
zaspievali aj hymnu Nadácie - Musím mať nádej. Benefičnú skladbu naspievali Dominika Mirgová 
a Suvereno. Veľká vďaka patrí Mirovi Jarošovi, ktorý projekt hymny a klipu k nej zrealizoval a dlho-
dobo podporuje charitatívne akcie. O tom, že pesnička sa stala ,,hymnou“ aj pre onkologických 
pacientov, niet pochýb – malí pacienti poznajú text piesne a svojím spevom sprevádzali profesio-
nálnych hudobníkov. Krásne darčeky v podobe hračiek a kníh a sladká torta boli prekvapením na 
záver tejto krásnej akcie. 

Nadácia Kvapka nádeje pri tejto príležitosti odovzdala aj malý vianočný darček Transplantačnej 
jednotke kostnej drene v podobe osobnej digitálnej váhy.

Okrem známych tvárí, ktoré sa podujatia zúčastnili, vďaka patrí aj partnerom spoločnosti Panta 
Rhei, a pedagógom a žiakom Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, zásluhou ktorých sa podarilo vyčariť 
úsmev a radosť na tvárach detí, ktoré bojujú so zákernou chorobou a prežívajú tak svoje asi naj-
ťažšie vianočné sviatky.
 



15

POĎAKOVANIE DARCOM, PARTNEROM A  
SPOLUPRACOVNÍKOM NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE

Zo srdca ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí v roku 2013 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 2013 boli:

 100,00 Benka Pavol

 100,00 Poragrostav s.r.o.

 100,00 Vlčková Eva

 100,00 Žabková Marta

 120,00 Škorvanek Juraj

 120,00 Klienti fitka a sauny SAN

 200,00 Anonymný darca

 200,00 Slobodová Zuzana

 200,00 Báto Zuzana

 200,00 Balážová Mária

 436,00 Salón Laura

 534,00 4-people

 1 000,00 Čiž Blažej

 1 000,00 Slovenské elektrárne

 1 000,00 Richard Thomas

 2 155,95 Dag Palovič

 5 000,00 Nadácia Orange

 5 000,00 Nadácia Allianz

 5 200,00 Bratislavský marathon

 15 000,00 Zberné suroviny a.s.

 31 885,76 Shell Slovakia

  a iní.
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Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí pomohli Nadácii v  roku 2013 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, SND, 
Zberné suroviny a.s., Ernst and Young, Jarda Židek, Metro, MO SR, NR SR, Víno Hruška, Coca Cola, 
Golfový resort Skalica, STONE PP, Slovak Productions, Elesko, L´oreal, Astor, Kvant, Extra produkty, 
Amex Audio, Gosh Cosmetics, Hotel Sv. Michal, Allianz-Slovenská poisťoivňa, ĽudiaĽuďom.
sk, Rádio Best FM, Hospodárske noviny, Arton, Willmark, SITA, Pravda, Rytmus života, Slovenka, 
Mediasmedia, Dolis, webnoviny.sk, EuroAWK,, 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.

Obrovská vďaka patrí všetkým umelcom a  známym osobnostiam spoločenského, kultúrneho, 
športového života na Slovensku, ktorí nás počas roka podporovali pri rôznych podujatiach Nadácie.

Poďakovanie patrí spoločnostiam Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. a Telefonica O2 s.r.o. 
za bezplatné zabezpečenie SMS zbierky.
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ZÁKLADNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov 117.786,57 EUR

Z toho

prijatý 2% podiel z daní v r.2012 8.017,09 EUR

prostriedky verejnej zbierky 2012 32.211,30 EUR

ostatné prostriedky 77.558,18 EUR 

PRÍJMY NADÁCIE ZA ROK 2013
Príjmy z verejnej zbierky 16. 01. 2012 - 15. 01. 2013 37.445,00 EUR

Z toho: 

z SMS zbierky 37.244,00 EUR

od ostatných organizácií 93,00 EUR

od fyzických osôb 108,00 EUR

Príjmy z verejnej zbierky 16. 01. 2013 - 15. 01. 2014 75.533,15 EUR

Z toho: 

z SMS zbierky 50.580,00 EUR

od ostatných organizácií  15.565,81 EUR

od fyzických osôb 9.387,34 EUR

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary   49.933,76 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane 45.113,90 EUR

Tržby z predaja služieb 600,00 EUR

Prijaté úroky 1,12 EUR

Ostatné príjmy 0,60 EUR

CELKOM PRÍJMY ZA ROK 2013 208.627,53EUR
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VÝDAVKY NADÁCIE ZA ROK 2013
Výdavky na správu nadácie 41.544,23 EUR

Z toho: 

Výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 EUR

Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 40.072,03 EUR

Výdavky na prevádzku nadácie 1.418,81 EUR

Odmena za výkon funkcie správcu 0,00 EUR

Náhrady výdavkov podľa osob.predpisu 0,00 EUR

Mzdové náklady 0,00 EUR

Iné náklady na ostatné prev.činnosti 53,39 EUR

Ostatné výdavky 41.399,90 EUR

Z toho: 

Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 41.399,90 EUR

CELKOM VÝDAVKY ZA ROK 2013 82.944,13 EUR

VÝDAVKY NA POSKYTNUTÉ DARY A PRÍSPEVKY 
v roku 2013

Stavebné úpravy –modernizácia TJKD v DFNsP BA 41.283,45 EUR

Z toho: z nevysporiad.výsledku hosp.min.rokov 12.561,30 EUR

z príjmov VZ 2012 prijatých v roku 2013 22.450,88 EUR

z príjmov VZ 2013 prijatých v roku 2013 6.271,27 EUR

Projektová dokumentácia na DKAIM v DFNsP BA 19.650,00 EUR

Z toho: z nevysporiad.výsledku hosp.min.rokov 19.650,00 EUR

Centrálny monitoring na TJKD v DFNsP BA 27.450,66 EUR

Z toho: z nevysporiad.výsledku hosp.min.rokov 12.456,54 EUR

z príjmov VZ 2012 prijatých v roku 2013 14.994,12 EUR

Použitie príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z r.2012 8.017,09 EUR

Z toho: rekondičný tábor pre deti po transplantácii kostnej drene 7.539,96 EUR

propagácia príjemcu podielu z dane 477,13 EUR 

Ostatné poskytnuté dary a príspevky 11.931,40 EUR

Z toho: príspevky školám za benefičnú súťaž Výprava nádeje 10.300,00 EUR

vecné dary pre deti v nemocnici 1.631,40 EUR

CELKOM poskytnuté dary z nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 44.667,84 EUR

CELKOM poskytnuté dary z príjmov v roku 2013 63.664,76 EUR

Výsledok hospodárenia za bežné účt.obdobie 62.018,64 EUR
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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 15.11.2012 v  súlade s §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 2013 vo výške maximálne 30% z celkových príjmov 
nadácie v roku 2013. Výška celkových výdavkov na správu nadácie v roku 2013 predstavovala 
19,91% z celkových príjmov Nadácie v roku 2013. Väčšia časť výdavkov Nadácie v roku 2013 
predstavovali výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu vo forme nákladov na propagáciu 
činnosti a jednotlivých aktivít v roku 2013. Vďaka všetkým partnerom a spolupracovníkom, ktorí 
spolupracovali s nadáciou v roku 2013 bez nároku na honorár, mohla nadácia minimalizovať svoje 
prevádzkové náklady na úroveň 0,70% z výnosov nadácie.

Správcovi a ani členom iných orgánov nadácie v roku 2013 nebola vyplatená žiadna odmena. 

V súlade s uznesením Správnej rady zo dňa 15.11.2012, ktorým došlo k odvolaniu člena dozornej 
rady p.Patrika Auša, Správna rada na svojom zasadnutí dňa 11.01.2013 zvolila nového člena 
Dozornej rady, ktorým sa stal MUDr. Daniel Žitňan. 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 riešili 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 
20. 05. 2014.
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F I N A N Č N Á  Č A S Ť
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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

Súvaha k 31. decembru 2013
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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. 051 029 153 129 153 129 122 908

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 3 450 3 450 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 3 450 3 450 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. 050 042 113 163 113 163 110 741

 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 90 596 90 596 84 241

 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 22 567 22 567 26 500

4. Fina nčné účty r. 052 až r. 056 051 36 516 36 516 7 567

 Pokladnica (211 + 213) 052 8 444 x 8 444 6 054

 Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 28 072 x 28 072 1 513

 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. 059 057 292 292 1 576

1. Nák lady budúcich období (381) 058 292 292 76

Príjmy budúcich období (385) 059 1 500

 Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 153 421 153 421 124 484
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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. 073 061 141 776 124 425

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 73 119 40 483

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + 
r.074 + r.101) 073 62 019 77 304

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 11 645 59

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 11 586

 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 11 586

 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 59

 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

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

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

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. 101 104 153 421 124 484

Súvaha k 31. decembru 2013
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Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2013
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 3 661 3 661 1 775

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07 79 230 79 230 25 522

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 20 20 24

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 11 931 11 931

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 33 33 29

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 8 017 8 017

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 43 716 43 716 21 606

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 146 608 146 608 48 956
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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 40 600 600 600

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 1 1 3

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55 49 934 49 934 87 693

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

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 15 659 15 659 36

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 97 319 97 319 29 911

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 45 114 45 114 8 017

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 208 627 208 627 126 261

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 62 019 62 019 77 305

591 Daň z príjmov 76 1

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 78 62 019 62 019 77 305

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2013
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Poznámky k 31. decembru 2013
Čl. I.
Všeobecné údaje
(1)  Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtov-

nej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Sídlo: Mierová 83, 821 05 Bratislava
Dátum založenia: 28.07.2010
Dátum zriadenia: 29.07.2010
IČO: 42180058

(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

Jarmila Hargašová Lajčáková Člen správnej rady

JUDr. Jozef Pojdák Člen dozornej rady

Ing. Elena Kaľavská Člen dozornej rady

MUDr. Daniel Žitňan Člen dozornej 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 predovšt-
kým 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 predchádza-
júce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia. 

Nadácia nemá zamestnancov. Pre nadáciu pracujú iba dobrovoľníci

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 3 3
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)  Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite po-

kračovať vo svojej činnosti. 
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE 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. 

Účtovné zásady v roku 2013 boli nemenené

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
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 účtovné-
ho obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

Vývoj opravných položiek k zásobám 

Druh zásob
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie opravnej 
položky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Materiál

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 
výroby

Výrobky 

Zvieratá

Tovar 3450 3450

Poskytnutý 
preddavok na zásoby

Zásoby spolu 3450 3450

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú 
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Vývoj 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 84241 90596

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu 84241 90596
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Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 
Stav na konci

bežného účtovného  
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho  
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 113163 110741

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 113163 110741

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období (381) 292 76

Z toho domény 36

Z toho reklama 240

Z toho poplatky 16

Príjmy budúcich období (385) 1500

Spolu 292 1576

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 účtov-
nej 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, prí-
rastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 

Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia

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

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie

z toho: 

nadačné imanie v nadácii 6638 6638

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových 
účastín

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Spolu 6638 6638
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Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdo-
biach.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 77304

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 77304

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 výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh záväzkov
Stav na konci

bežného účtovného  
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho  
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka 11586

Krátkodobé záväzky spolu 11586

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 
jedného do piatich rokov vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 
ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu



31

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

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 45114 8017 45114

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 hlav-
ných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Bežné účtovné obdobie –podnikateľská 
činnosť

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

600 0

Spolu 600 0

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

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Verejná zbierka 16.01.2012-15.01.2013 37445

Verejná zbierka 16.01.2013-15.01.2014 75533 33513

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary 49934 84127

Príspevky z podielu zaplatenej dane 45114 8017

Spolu 208026 125657

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.

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Bankové poplatky 1 2

Ostatné výnosy 1

Spolu 2 2
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Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov. 

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Výdavky na správu nadácie 41544 12769

-z toho výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 40072 10585

-z toho výdavky na prevádzku nadácie 1419 2184

Výdavky na organiz.kultúrno-spoločenských a športových podujatí 41400 14528

-z toho výdavky na NOC nádejí 2013 23106 10305

-z toho výdavky na Výpravu nádeje a Golf Cup 18294 4223

Spolu 82944

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Dary 10300

Vecné dary 1631

Poskytnuté príspevky z 2% 8017

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2012 37445

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2013 6271

Spolu 63664

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

rekondičný tábor pre deti po transplantácii kostnej drene 7540

propagácia príjemcu podielu z dane 477

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 45114

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

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Ostatné dane a poplatky 20

Bankové poplatky 33 29

Daň z úrokov na BÚ nadácie

Spolu 53 29
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Správa nezávislého audítora
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