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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 4

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 správnej 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,

Keď v roku 2000 sme zakladali Nadační fond 
Kapka naděje v Českej republike, bola to moja 
spontánna reakcia na stav zdravotníctva, kto-
rý som denne prežívala v  nemocnici so svo-
jou Klárkou. Vtedy som netušila koľko práce 
nás čaká, ale zároveň celá tá práca ma naučila 
a stále učí optimizmu a pokore a každodenne 
ma presviedča o  význame nášho snaženia  – 
KEBY NAŠA ČINNOSŤ POMOHLA ZACHRÁNIŤ 
LEN JEDEN DETSKÝ ŽIVOT, TAK TO STOJÍ ZA TO.

Som veľmi šťastná, že sa v roku 2010 podarilo 
založiť Nadáciu KVAPKA NÁDEJE na Slovensku a zároveň dnes ma veľmi tešia výsledky a činy, ktoré 
máme za 4 roky pôsobenia za sebou. Aj uplynulý rok ma presvedčil o tom, že na Slovensku je veľa 
ľudí s veľkým srdcom, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku tam kde je to potrebné. V roku 2014 
projekt rekonštrukcie Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP Bratislava bol 
pre nás obrovskou výzvou, v možnosť realizácie ktorého sme spočiatku sami neverili. Uplynul rok 
a dnes sme veľmi hrdí, že napriek vysokej finančnej náročnosti sme to dokázali a nové oddelenie 
od októbra slúži deťom. Verím, že touto klinikou sme dali obrovskú nádej všetkým malým pacien-
tom na lepšie liečebné podmienky a rýchlejšie uzdravenie.

Chcem sa úprimne a s obrovskou pokorou poďakovať všetkým partnerom, ktorí nám pomáhali aj 
v roku 2014 – spoločnostiam, ktoré nadáciu dlhodobo podporujú, ale tiež spoločnostiam, ktoré 
to tak urobili jednorázovo, alebo prvýkrát. Obrovské ďakujem patrí jednotlivcom, ktorí pravidelne 
mesačne, alebo jednorázovo zaslali finančnú podporu. Len vďaka významnej podpore všetkých 
môžeme realizovať takéto úžasné projekty na pomoc chorým deťom.
V mene nadácie Kvapka Nádeje ale aj osobne ďakujem – jednotlivcom, spoločnostiam, umelcom, 
športovcom a všetkým ostatným subjektom, rovnako ako aj svojim spolupracovníkom, členom 
správnej a dozornej rady nadácie za ochotu, pomoc, podporu a spoluprácu pri realizácii charita-
tívnych aktivít a cieľov našej nadácie.

Vstupujeme do roku 2015, kedy nás čaká 5.výročie založenia nadácie a 20.výročie vzniku Trans-
plantačnej jednotky kostnej drene s veľkou pokorou a v presvedčení, že si zachováte k nám Vašu 
priazeň a budete s nami naďalej pomáhať vytvárať O KVAPKU LEPŠIE liečebné podmienky pre deti 
bojujúce s najzákernejšími ochoreniami.

Z celého srdca všetkým ďakujem

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU 
SPRÁVNEJ RADY
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PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE
KVAPKA NÁDEJE ZA ROK 2014

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
Nádorové ochorenia u detí sa stali, odhliadnuc od úrazov, najčastejšou príčinou úmrtia detí v civi-
lizovanom svete. Pri sledovaní stoviek nadácií či fund raisingových (zbierkových) aktivít zisťujeme, 
že veľká väčšina z  nich vznikla na základe osobnej, prežitej skúsenosti rodičov. Vzniku Nadácie 
KVAPKA NÁDEJE predchádzalo založenie a 10 ročné úspešné pôsobenie sesterskej nadácie Na-
dačního fondu Kapka naděje v Českej republike, ktoré súviselo s ťažkou a bytostne prežitou skúse-
nosťou Venduly Svobodovej. Jej dcéra Klárka ochorela ťažkou formou leukémie v roku 1998. Obaja 
rodičia, Karel Svoboda, hudobný skladateľ a  jeho manželka od počiatku bojovali o  život dcéry. 
Dlhý boj, kedy Vendula Svobodová trávila hodiny, dni a mesiace v prostredí hematologického od-
delenia a neskôr transplantačnej jednotky, boli bohužiaľ bezvýsledné. Už v priebehu pobytu na 
transplantačnej jednotke si Vendula Svobodová uvedomila prístrojovú a psychosociálnu nedosta-
točnosť na tomto pracovisku a rozhodla sa, že nebude len bezmocne prihliadať a v novembri 1999 
usporiadala benefičný koncert v Státní opeře Praha pod názvom Kapka naděje, z výťažku ktoré-
ho bol zakúpený vysoko špecializovaný prístroj na diagnostiku leukémie v hodnote 90 000 USD. 
Po smrti dcéry sa Vendula Svobodová rozhodla aj naďalej podporovať hematologické pracovisko 
v Motolské nemocnici a v auguste 2000 založila Nadační fond Kapka naděje.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola na Slovensku založená Vendulou Svobodovou, v  júli roku 2010, 
s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých 
detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením na území Slovenskej republiky.
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S cieľom zvýšenia nádeje na vyliečenie ťažko chorých detí a po bohatých skúsenostiach z ČR, sa 
Nadácia KVAPKA NÁDEJE, na rozdiel od mnohých iných nadácií, zameriava na zlepšovanie liečeb-
ných postupov, modernizáciu prístrojového a  technického vybavenia v  záujme zlepšenia diag-
nostiky a samotnej liečby leukémií a iných onkologických ochorení. Finančná podpora a pomoc 
je smerovaná 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.

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

mi.

Prvým projektom novozaloženej nadácie sa stala pomoc pri budovaní novej Transplantačnej jed-
notky kostnej drene v  DFNsP Bratislava, ktorú sa podarilo vybudovať v  rekordne krátkom čase 
vďaka všetkým darcom, mediálnej podpore a štedrej finančnej pomoci Ministerstva zdravotníctva 
SR. Nadácia KVAPKA NÁDEJE na tento projekt finančne prispela sumou 225.000 EUR.

Transplantácia kostnej drene je pre mnohých pacientov často jedinou nádejou na záchranu živo-
ta. Je to liečebná metóda, ktorá sa využíva pri liečbe zhubných ochorení, vrodených a získaných 
porúch krvotvorby a pri liečbe vrodených porúch imunitného systému a niektorých ochorení lát-
kovej premeny. U detského pacienta bola prvá transplantácia kostnej drene urobená v novembri 
1995 na II. detskej klinike DFNsP v Bratislave.

Po úspešnom naštartovaní nadácie prišli na rad ďalšie projekty a zakúpili sa ďalšie moderné prístro-
je. Ďalším významným projektom bolo vybudovanie nových ambulancií pre modernú vysokodáv-
kovú fototerapiu, na ktorú nadácia prispela sumou viac ako 195.000 EUR. Popri väčších projektoch 
nadácia pomohla aj zakúpením ďalších prístrojov – ultrazvuk Prosound Alpha 6 s príslušenstvom 
(39.999,60 EUR), centrálny monitoring infúznej techniky Space One (27.450,66 EUR), kapiláry pre 
genetický analyzátor a iné.

Ďalšou z oblastí pôsobenia nadácie je psychosociálna starostlivosť, v rámci ktorej nadácia orga-
nizuje pravidelné rekondičné tábory pre deti po transplantácii kostnej drene, rôzne malé súťaže 
pre chorých detí, stretnutia detí s rôznymi populárnymi a známymi osobnosťami a malé kultúrne 
podujatia v nemocnici. V roku 2014 nadácia tiež uhradila náklady na účasť detí z Bratislavy a Košíc 
na medzinárodných onkologických hrách v poľskom Wroclavi.

V roku 2013 úhradou nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu Det-
skej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP začala nový projekt, ktorý bol ukončený 
v  roku 2014 a  priestory novej kliniky boli slávnostne otvorené a  odovzdané do prevádzky dňa 
7. 10. 2014. Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP v Bratislave poskytuje naj-
vyšší stupeň špecializovanej starostlivosti pre detských pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Na svojej lôžkovej časti ošetrí každoročne okolo 560 kriticky chorých detí, vyžadujúcich intenzív-
nu a  resuscitačnú starostlivosť v celom spektre detského veku vrátane novorodencov. Od svoj-
ho uvedenia do prevádzky v roku 1993 poskytuje DKAIM nepretržitú starostlivosť v pôvodných 
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priestoroch, ktoré neboli doteraz modernizované. Súčasťou celkovej rekonštrukcie DKAIM je 
aj výstavba dvoch sterilných boxov pre pacientov Kliniky detskej hematológie a onkológie 
a Transplantačnej jednotky kostnej drene DFNsP Bratislava. Realizácia tohto projektu je nevy-
hnutnou súčasťou kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek 
a onkologických pacientov, ktorí vyžadujú preklad na DKAIM pre život ohrozujúce komplikácie 
s potrebou pľúcnej ventilácie a katecholamínovej podpory pri multiorgánovom zlyhávaní v dô-
sledku infekčných a neinfekčných komplikácií v súvislosti s predchádzajúcou liečbou. Zabezpeče-
ním izolácie v sterilných boxoch s laminárnym prúdením vzduchu s hepafiltráciou sa dá podstat-
nou mierou zabrániť rozvoju smrteľných infekčných komplikácií. Vytvorenie vhodných izolačných 
boxov, okrem najmodernejších medicínskych prístupov u kriticky chorých pacientov môže viesť 
aj k zníženiu finančných nákladov, ak sa zabráni vzniku ďalších oportúnnych infekcií. Celkové ná-
klady na rekonštrukciu DKAIM hradené nadáciou predstavovali sumu 299.226,40 EUR, ktoré boli 
kryté z výťažku verejnej zbierky, z príjmu 2%-ého podielu zo zaplatených daní a z úveru vo výške 
110.000 EUR, ktorú nadácii poskytla BKS Bank, pobočka zahraničnej banky na Slovensku.

Hlavným zdrojom príjmu nadácie sú každoročne organizované verejné zbierky. V roku 2014 na-
dácia uzavrela verejnú zbierku vyhlásenú na pomoc detskej onkológii na obdobie 16. 01. 2013–
15. 01. 2014. Následne na obdobie 16. 01. 2014–15. 01. 2015 bola Nadáciou vyhlásená nová verej-
ná zbierka na ten istý verejnoprospešný účel, ktorá z dôvodu novely zákona o verejných zbierkach 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov bola ukončená k  31.  07.  2014. Zároveň na obdobie 
1. 08. 2014–31. 07. 2015 bola vyhlásená nová verejná zbierka, výťažok z ktorej bude smerovaný 
na jednotlivé oblasti pôsobenia nadácie. Pre Nadáciu veľmi významným zdrojom príjmu je taktiež 
príjem 2% podielu zo zaplatených daní, ktorej príjemcom v roku 2014 bola nadácia už tretíkrát. 
Desiatky občanov a organizácií z celého Slovenska nám týmto prejavili dôveru, vďaka čomu sme 
obdržali 71.848,62 EUR. Všetkým darcom patrí veľká vďaka.
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Nadácia KVAPKA NÁDEJE na podporu svojej činnosti každoročne organizuje rad spoločensko-kul-
túrnych a športových podujatí. V roku 2014 medzi najvýznamnejšie patrili:

EXHIBIČNÝ ZÁPAS MEDZI OLYMPIJSKÝM TÍMOM 
SLOVENSKA A VÝBEROM TIPSPORT EXTRALIGY
03. 02. 2014
Hokejisti darovali onkologickým pacientom 5 000 EUR

Časť výťažku zo vstupného na exhibičný zápas medzi olympijským tímom Slovenska a výberom 
Tipsport extraligy venovali zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja a Tipsport Nadácii 
Kvapka nádeje. Šek v hodnote 5 000 Eur prebrala prezidentka nadácie Vendula Svobodová a Jar-
mila Lajčáková - Hargašová, ktorá je členkou správnej rady. Obe dámy si hokejový zápas užili.

Charitatívny podtón exhibičného hokejového zápasu podporili aj špeciálne vystúpenia v prestáv-
kach, kedy vystúpila Dominika Mirgová s raperom Suverenom, aby plnému štadiónu zaspievali 
hymnu nadácie, skladbu Musím mať nádej, či lídra skupiny Desmod, Kulyho, ktorý pre túto príleži-
tosť naspieval špeciálnu verziu hitu Karola Duchoňa - Hrám.

Slovenský olympijský tím predviedol bojovného ducha, keď zdolal súpera s výsledkom 6:3. Chlap-
ci si popri tréningu našli čas, aby pozdravili malých pacientov z onkologického oddelenia, ktorým 
zaželali skoré uzdravenie. Chlapcom patrí veľká vďaka, zápas bol skvelý, držíme im palce. Tak isto 
chceme veľmi pekne poďakovať Slovenskému zväzu ľadového hokeja a spoločnosti Tipsport za to, 
že sú aj oni o kvapku lepší a prispeli nadácii výťažkom zo vstupného, ktoré boli určené na výstavbu 
dvoch sterilných boxov pre detských onkologických pacientov v DFNsP Bratislava.

Hokejisti po návrate z Olympijských hier v Soči, prišli aj osobne navštíviť deti na Klinike detskej 
hematológie a onkológie DFNsP Bratislava. V spoločnosti detí spolu s maskotom Gólym strávili 
pekné popoludnie na klinike a potešili mnohých detských fanúšikov.
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FINALISTKY MISS SLOVENSKO
05. 04. 2014

Nadácia Kvapka nádeje spoločne s finalistkami súťaže Miss Slovensko 2014 pripravili pre návštev-
níkov nákupného centra CENTRAL podujatie O kvapku lepšia šibačka, v rámci ktorého finalistky 
rozdávali korbáče a kraslice, ktoré maľovali detskí pacienti z Kliniky detskej hematológie a onkoló-
gie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou.

V duchu prichádzajúcich veľkonočných sviatkov sa nieslo podujatie O kvapku lepšia šibačka, ktoré 
organizuje Nadácia Kvapka nádeje po prvý krát. Pomocnú ruku pri rozdávaní veľkonočných kraslíc 
podali finalistky aktuálneho ročníka súťaže Miss Slovensko, ktoré tak podporili zbierku priamo na 
mieste konania. Mohli ste aj vy stretnúť krásne adeptky na najkrajšiu Slovenku tohto roka s koší-
kom plným veľkonočných vajíčok, ktorých výrobu si vzali na starosti najmenší onkologickí pacienti.
O  hudobnú časť programu sa postarali Kuštárovci a  podujatím sprevádzal Slávo Jurko, ktorým 
patrí naše poďakovanie.
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ČSOB BRATISLAVA MARATHON
05. 04. 2014

Už druhým rokom naše aktivity podporili aj organizátori ČSOB Bratislava marathonu. Na tlačovej 
konferencii, ktorú zorganizovali pri príležitosti otvorenie 9.ročníka marathónu symbolický šek na 
sumu 5274 EUR odovzdali Nadácii KVAPKA NÁDEJE. Darovaná suma je výťažok zo štartovného 
detských behov, ktorú sa organizátori rozhodli venovať každý rok na dobročinné účely. Symbo-
lický šek prevzal správca nadácie Štefan Bernát spolu s primárkou Transplantačnej jednotky kost-
nej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava, ktorá na jubilejný 10. ročník 
marathónu prisľúbila zostaviť z detských onkologických pacientov aj samostatný tím. Ďakujeme 
organizátorom a tieto prostriedky určite pomôžu skvalitniť starostlivosť o najmenších pacientov.
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VEĽKÁ NOC V DFNSP BRATISLAVA
14. 04. 2014

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 Jarka Hargašová-Lajčáková a Adriana Kmotrí-
ková spolu s finalistkami MISS 2014 dňa 14. 04. 2014 navštívili deti v DFNsP BA. Toto veľkonočné 
podujatie moderoval Slávo Jurko. Vyčariť úsmev na detských tvárach nám tiež v  tento deň po-
mohli artisti – Duo Aratron Aspis, kúzelník Peter Šesták so svojou interaktívnou show, ale tiež aj 
moderátori TOPSTAR magazínu z TV JOJ. Deti mali možnosť finalistkám položiť otázky, ktoré ich 
najviac zaujímali, ale tiež pofotiť sa s korunkou MIS 2014. Na záver celého veľkonočného poduja-
tia, deti čakalo sladké prekvapenie v podobe obrovskej veľkonočnej torty od Moniky, na ktorej si 
pochutnali aj deti z ostatných oddelení nemocnice. Všetkým patrí naše obrovské ĎAKUJEM
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REKONDIČNÝ TÁBOR PRE DETI 
PO TRANSPLANTÁCII KOSTNEJ DRENE
18.–21. 05. 2014

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 spolu s Holiday Village Tatralandia bola organizátorom 14.ročníka rekon-
dičného tábora pre deti po transplantácii kostnej drene, ktorý sa konal 18.–21. 05. 2014 v areáli Ho-
liday Village Tatralandia a ktorého sa zúčastnilo viac ako 150 detí po transplantácii, ich súrodenci, 
rodičia a darcovia kostnej drene.

V Tatralandii na deti okrem neobmedzeného šantenia vo vodnom svete čakal aj bohatý animá-
torský program, výlet lanovkou, stretnutie so záchranármi Horskej záchrannej služby, či maľova-
nie s akademickým sochárom Jurajom Čutekom a akademickým maliarom Alexejom Vojtáškom. 
Organizovanie tohto tábora považujeme za veľmi prínosnú oblasť našej nadácie, tieto pobyty 
jednoznačne napomáhajú ozdraveniu rodinných vzťahov a okrem toho pod lekárskym dozorom 
pomáhajú deťom zaradiť sa medzi svojich vrstovníkov.
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WE LOVE COTY
12. 06. 2014

Dňa 12. 6. 2014 sa uskutočnila tlačová konferencia k ukončeniu projektu We Love Coty, ktorý vzni-
kol v septembri 2013 na oslavu 20. výročia existencie českej a slovenskej pobočky Coty a vzišiel 
priamo od zamestnancov. Zrodila sa myšlienka byť ešte „o kvapku lepší”, zapojiť sa do charitatív-
neho projektu a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Celosvetovo Coty Inc. pomáha pacien-
tom s  leukémiou a  je zakladajúcim partnerom DKMS, najväčšej svetovej neziskovej organizácie 
darcov kostnej drene. Preto sa lokálne rozhodli podporiť Nadáciu Kvapka nádeje, ktorý pôsobí 
v rovnakej oblasti.

Tlačová konferencia sa konala v príjemnom prostredí hotela Zochova chata. Celú akciu zahájila 
moderátorka Karin Haydu. Po krátkom úvode pozvala na pódium generálneho riaditeľa spoloč-
nosti Coty Daniela Naxeru, ktorý poďakoval nielen všetkým zamestnancom, bez ktorých aktivity 
by projekt nevznikol, ale tiež obchodným partnerom (Parfumérie FAnn, Leasingová spoločnosť 
Arval, Bauer Media, Sanoma Media, Parfumérie Janka), ktorí sa do projektu tiež zapojili.

Šeky boli odovzdané do rúk správcu Nadácie Kvapka nádeje Štefana Bernáta a zástupkyne Na-
dácie Kvapka nádeje, MUDr. Júlie Horákovej, primárky Transplantačnej jednotky kostnej drene 
Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. 
Za Slovenskú republiku to bola čiastka 3 809 €. Šek 893 € od FAnn parfumérie odovzdala Barbora 
Pekárová, 715 € od zamestnancov Coty odovzdali deti z  tanečnej skupiny Goonies a 2 200€ od 
spoločnosti Coty generálny riaditeľ Daniel Naxera.
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4. ROČNÍK - KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP
28. 06. 2014

V snahe byť O KVAPKU LEPŠÍ a pomôcť vytvoriť O KVAPKU LEPŠIE podmienky pre deti s onkolo-
gickými ochoreniami, usporiadala dňa 28. 06. 2014 Nadácia Kvapka Nádeje 4. ročník benefičného 
golfového turnaja osobností ekonomického a spoločenského života KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP 
2014. Benefičný golfový turnaj, Kvapka Nádeje Golf Cup, nad ktorým tento rok láskavo prijal zášti-
tu minister spravodlivosti SR Tomáš Borec, sa stal stabilnou súčasťou športovo-spoločenského 
programu pre všetkých O KVAPKU LEPŠÍCH golfistov.

Ako je už dobrou tradíciou, svojou osobnou účasťou golfový turnaj a činnosť Nadácie Kvapka Ná-
deje podporili okrem zástupcov popredných ekonomických subjektov, aj známe osobnosti z ob-
lasti kultúry a športu, okrem iných: Dagmar „Didiana“ Dianová, Fedor Flašík, Jarmila Hargašová-Laj-
čáková, Peter Kočiš, Ady Hajdu, Martin Mňahončák, Peter „Šarkan“ Novák, Filip Túma, manželia 
Kňažkovci, Robo Petrovický, Michal Sersen a iní.

V tomto benefičnom turnaji ide prioritne o pomoc detským onkologickým pacientom a prejave-
nie podpory Nadácii Kvapka Nádeje, ktorá od roku 2010 významne pomáha detskej onkológii na 
Slovensku. Hráči, ale aj ich nehrajúci sprievod, si užili nielen skvelé golfové výkony, ale aj bohatý 
sprievodný program, ktorý vyvrcholil slávnostným rautom, atraktívnym hudobným programom 
Jozefa Hollého a vyhlásením výsledkov, ktoré samozrejme nie sú v tomto prípade tým najdôleži-
tejším parametrom úspechu podujatia.

Partnermi golfového turnaja boli Motor Car Poprad s.r.o., Mattoni, TATRATEA, Golf USA, MISTRAL, 
TONI & GUY, Allianz–Slovenská poisťovňa a.s., GOLF SKGA a Slovak Productions.
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ONKOLOGICKÉ HRY PRE DETI A MLÁDEŽ
6.–8. 06. 2014

Nadácia KVAPKA NÁDEJE v roku 2014 pre 10 detí z hematologicko-onkologických centier v Bra-
tislave a Košiciach uhradila náklady spojené s účasťou na VII. Dolnosliezskych medzinárodných 
onkohrách pre deti a mládež v poľskom Wroclavi.

Cieľom týchto hier je prekonať stereotypnú predstavu o škodlivosti fyzickej námahy v procese on-
kologickej liečby. Pre deti je toto práve skvelá príležitosť utvrdiť sa v presvedčení, že ich životy sa 
nemusia veľmi líšiť od činnosti zdravých jedincov. Celá akcia je pre deti veľmi hodnotná nielen pre 
množstvo zábavy, ale hlavne pre jej terapeutický účinok. Všetkým pomôže zabudnúť realitu v ne-
mocnici a potvrdzuje, že hoci sú to pacienti, tak môžu stráviť skvelý čas na športovisku so svojimi 
rovesníkmi. Okrem množstva ocenení si deti na Slovensko so sebou priniesli aj krásne spomienky 
a zážitky.
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PRESTAVBA, KTORÁ MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOTY
August - október 2014

19.  08.  2014 sme začali s  rekonštrukciou Detskej kliniky anestéziológie a  intenzívnej medicíny 
DFNsP Bratislava. Lôžková časť oddelenia, ktorá ošetrí ročne okolo 560 kriticky chorých detí, vy-
žadujúcich intenzívnu starostlivosť, prešla vôbec prvýkrát od uvedenia do prevádzky v roku 1993, 
komplexnou rekonštrukciou. Celá rekonštrukcia bola zabezpečená z prostriedkov Nadácie KVAP-
KA NÁDEJE. Do práce sa zapojili aj členka správnej rady Jarka Hargašová-Lajčáková a naši skalní 
podporovatelia Dominka Mirgová s Mirom Jarošom, ktorí prišli pomôcť s vyprataním oddelenia.

Po intenzívnom pracovnom nasadení stavebnej spoločnosti sa dňa 07. 10. 2014 podarilo slávnost-
ne otvoriť a odovzdať do prevádzkovania úplne vynovené oddelenie, vrátane nového zariadenia. 
V rámci rekonštrukcie boli v priestoroch kliniky vytvorené dva samostatné izolačné boxy s HEPA 
filtráciou, ktoré zabezpečia prísne sterilné prostredie a tri izolačné boxy. Sterilné prostredie po-
môže udržať aj výmena pôvodných keramických obkladov stien, ktoré boli nahradené antibakte-
riálnymi nátermi. Vymenené boli tiež rozvody a jednotky vzduchotechniky. Nové stropné statívy 
a stropné zdrojové mosty zabezpečia pripojenie používaného prístrojového zariadenia bez nut-
nosti použitia ďalších prídavných vozíkov, čím sa zabezpečí lepší prístup k pacientovi. Vymenené 
boli aj vykurovacie telesá a rozvody ústredného kúrenia.

V  roku 2013 sa začalo s  realizáciou projektu výstavby sterilných boxov na DKAIM DFNsP 
v  Bratislave a  Nadáciou KVAPKA NÁDEJE boli uhradené náklady spojené s  projekčnou prípra-
vou. Realizácia tohto projektu je nevyhnutnou súčasťou kontinuálnej starostlivosti o pacientov po 
transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov, ktorí vyžadujú preklad na DKAIM. 
Rekonštrukcia a modernizácia pracoviska zabezpečí lepšiu ochranu preložených pacientov z hľa-
diska predchádzania ďalších infekčných komplikácií. Vytvorenie vhodných izolačných boxov 
okrem najmodernejších medicínskych prístupov v liečbe kriticky chorých pacientov môže viesť aj 
k zníženiu finančných nákladov zabránením vzniku ďalších oportúnnych infekcií. Na základe ana-
lýzy posledných rokov približne 10 pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a približne 
40-50 onkologických pacientov ročne vyžaduje pre zhoršenie vitálnych funkcií preklad na DKAIM 
a izoláciu v sterilných boxoch.
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POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV
Júl - Október 2014

Deti majú svoj svet a do tohto sveta patria aj detské sny. Pomáhame deťom vrátiť zdravé detstvo, 
aby k napĺňaniu ich snov mali dostatok síl a energie. Videli sme veľa chorých detí, a pretože našou 
prioritou je pomáhať k ich uzdraveniu, snažíme sa ich boj so zákernou chorobou čo možno najviac 
uľahčiť.

Jednou z aktivít na podporu našich cieľov je výroba reprezentačného charitatívneho nástenného 
kalendára na rok 2015 s pridanou umeleckou hodnotou. Tento projekt patrí všetkým malým pa-
cientom a statočným bojovníkom – deťom s leukémiou, ktoré bojujú, aby si v budúcnosti mohli 
splniť svoje sny. U vzniku tohto kalendára stál nápad, ako originálnym spôsobom ukázať ľuďom, že 
deti liečené na Transplantačnej jednotke kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie 
DFNsP Bratislava majú chuť spojiť svoje sily so známymi osobnosťami a podporiť projekt, ktorý 
pomôže práve tým, ktorí ešte so zákernou chorobou bojujú.

Našou ambíciou bolo pripraviť kalendár „Posol o  kvapku lepších správ“, v  ktorom na umelecky 
stvárnených fotografiách budú prinášať charitatívne posolstvo Nadácie Kvapka Nádeje a partnera 
podieľajúceho sa na výrobe, renomované osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského ži-
vota v spojení s deťmi, ktorým sú naše snahy venované.

Veľké poďakovanie v tejto súvislosti patrí Slovenskej pošte a.s., ktorá sa stala exkluzívnym 
partnerom kalendára. Veľmi sa tešíme, že v našom kalendári, popri našich detských hrdinoch 
sa objavili také osobnosti ako sú Jarka Lajčáková-Hargašová, Miro Jaroš, Dominika Mirgová, Erika 
Judínyová, Štefan Skrúcaný, Sajfa, Richard Lintner, Peter Velits, Ady Hajdu, René Štúr, Sveťo Mala-
chovský, Anna Amenová, Didiana a Ján Bakala. Fotky pochádzajú od Zuzany Gavulovej a graficky 
ich dotvoril Adrián Macho. Pri príležitosti 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra, fotografia október 
2015 patrí práve tejto veľkej osobnosti. V úlohách Štúra a Adely Ostrolúckej na tejto fotografii za-
pózovali Adela Banášová a Peter Modrovský, ktorí vo svojich historických kostýmoch pomohli dňa 
29. 10. 2014 pokrstiť kalendár. Ďalším z krstných rodičov kalendára sa stal Tomáš Drucker, predse-
da predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty a.s. a František Palko, štátny tajomník Mi-
nisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý nad celým projektom zobral záštitu.
Krst benefičného kalendára sa stalo zároveň miestom, kde Nadácia KVAPKA NÁDEJE prijala finanč-
né dary od spoločnosti HERRYS v sume 5.000 EUR a MALL.SK vo výške 1.000 EUR. Ďakujeme.
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BENEFIČNÝ GALAVEČER „NOC NÁDEJÍ 2014“
23. 11. 2014

Hlavným podujatím organizovaným Nadáciou KVAPKA NÁDEJE na podporu verejnej zbierky a ve-
rejnoprospešných cieľov nadácie aj v roku 2014 sa stal benefičný galavečer Noc Nádejí 2014. 5. 
ročník benefičného galakoncertu sa konal dňa 23. 11. 2014 a z priestorov štúdia v Mlynskej doline 
bol v priamom prenose opäť odvysielaný na Jednotke.

Noc nádejí 2014 priniesla originálne hudobné vystúpenia známych osobností so svojimi deťmi 
a nový rekord v celkovej vyzbieranej sume. Diváci a štedrí sponzori podporili nadáciu a spoločne 
vyzbierali neuveriteľných 207 000 Eur.

Téma tohtoročného koncertu bola - deti našich detí. Na pódiu sa predstavili známe tváre v spe-
váckych číslach so svojimi deťmi. Maroš Kramár si zaspieval s oboma synmi, herečka Eva Pavlíková 
prvýkrát stála na pódiu so svojou dcérou, speváčkou Katarziou, Dominika Mirgová zase zaspie-
vala duet so svojim otcom. Svoje deti ukázali aj Peter Lipa, Dalibor Janda, či Zuzana Haasová. Na 
pódiu sa predstavil aj umelecký súbor Lúčnica, i  spevácka legenda Hana Zagorová v sprievode 
talentovaného huslistu. Na pódiu si však zaspievali aj hlavné hviezdy programu, deti, ktoré si prešli 
transplantáciou kostnej drene a vyliečili sa z onkologických ochorení. 8-ročný Simon si zaspieval 
s Mirom Jarošom. So Simou Martausovou si zaspievala Alžbetka, ktorá je zároveň súčasťou bene-
fičného kalendára Posol o kvapku lepších správ, ktorý nadácia pripravila na rok 2015. Mimoriad-
ne úspešný galavečer ukončilo vystúpenie Lúčnice aj spoločná hymna Musím mať nádej, ktorú 
zaspieval všetci účinkujúci v špeciálnej úprave aj s raperom Suverenom. Nadácia Kvapka nádeje 
sa teší z mimoriadneho diváckeho ohlasu, ale aj podpory a ďakuje každému, kto prispel svojou 
kvapkou do spoločného mora podpory chorých detí. Tak isto poďakovanie patrí aj moderátorom 
Jarke Lajčákovej - Hargašovej, Tomášovi Maštalírovi a Michalovi Slaničkovi i všetkým účinkujúcim, 
ktorí vystúpili bez nároku na honorár.
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SHELL CLUBSMART

Spoločnosť SHELL Slovakia patrí k  dlhoročným partnerom a  podporovateľom aktivít Nadácie 
KVAPKA NÁDEJE.

Už niekoľko rokov môžu zákazníci Shell prostredníctvom bodov z vernostného programu Shell 
ClubSmart pomáhať chorým deťom prostredníctvom Nadácie KVAPKA NÁDEJE. Za každý darova-
ný bod venuje Shell na konto charitatívneho projektu 3,3 centa. Vďaka tejto forme pomoci mohol 
aj v roku 2014 Shell prispieť na rekonštrukciu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny 
nemocnice na bratislavských Kramároch krásnou sumou. Každoročne predvianočné obdobie je 
tým časom keď na čerpacích staniciach prebieha kampaň, kedy deťmi vyrobené predmety pripo-
mínajú zákazníkom kde je ich pomoc naozaj potrebná a hlavne upozorňujú, že rok nepoužívané 
vernostné karty a body staršie ako tri roky strácajú ku koncu roka platnosť.

Vernostný klub spoločnosti Shell je programom s najdlhšou tradíciou pre zákazníkov čerpacích 
staníc na slovenskom trhu. Na Slovensku pôsobí už od roku 1998 a počet zákazníkov spoločnosti 
Shell, ktorí sa do nej zapájajú, každým rokom stúpa. Vodič, ktorý sa stane členom tohto progra-
mu, zbiera prostredníctvom Shell ClubSmart karty body za každé natankovanie a ďalšie služby 
na čerpacích staniciach Shell na Slovensku a v Českej republike. Nazbierané body môžu členovia 
vernostného programu Shell ClubSmart vymeniť za produkty z katalógu, ďalšie výhody alebo ich 
darovať na charitatívne účely.
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POĎAKOVANIE DARCOM, PARTNEROM A 
SPOLUPRACOVNÍKOM NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE

Zo srdca ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí v roku 2014 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 2014 boli:

Moringová Tatiana 50,00
Belanová Magdaléna 50,00
Mičica Štefan 50,00
Rajniaková Katarína 50,00
Soboličová Jarmila 50,00
Knotek Eva 50,00
Bobula Martin 50,00
Medveďová Iveta 50,00
Bazger Lubomir 50,00
Patak Roman 50,00
Chochlikova Eva 50,00
Tošálova Jarmila 50,00
Lukáč Dušan 80,00
Sádecký Patrik 90,00
Praskačová Jana 100,00
QUATRO Vinica 100,00
Žabková Marta 100,00
Jaroš Miroslav 100,00
Kali Records 100,00
Hajžuš Rudolf 100,00
Pastorek Július 100,00
Kanávor Zoltán 100,00
Trandžík Marian 100,00
Tomašeková Miroslava 100,00
Michalková Anna 100,00
Detko Jozef 100,00
ÚŽS BB 100,00
Hudak Stefan 100,00
Orsagh Ladislav 100,00
Vargova Božena 100,00
Nichta Anton 100,00
Henešová Margita 100,00
Kratka Tatiana 103,00

Kollar Jozef 120,00
Skorvanek Juraj 132,00
Sokirka Pavol 150,00
Absolonova Katarína 150,00
Weber Tomáš 150,00
Polláková Miriam 150,00
Gally Ján 150,00
Orlová Mária 166,00
Guberová Marta 200,00
Baran Lukáš 200,00
Ďurčo Pavel 200,00
Hollosy Jozef 200,00
Veselý Vladimír 260,00
Juraj Papán 300,00
Rybnikárová Tatiana 400,00
Kuloková Eva 450,00
Ćíž Blažej 500,00
TNT Expres 532,02
DM Drogeria 859,00
BASCO SK, s.r.o. 864,28
Fann-parfumerie 893,40
Excellent CD spol. s r.o. 1 000,00
Internet Mall Slovakia 1 000,00
5 proti 5 1 281,50
Glaxosmithkline Slovakia 2 000,00
Coty SR 2 915,40
HERRYS s.r.o. 3 000,00
Nadácia ALLIANZ 5 000,00
Marketing SZLH 5 000,00
Bratislavský maratón 5 274,00
Shell Slovakia 23 116,69

a iní.
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Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí pomohli Nadácii v  roku 2014 pri zabezpečení jej činnosti 
a zabezpečení verejnej zbierky a sprievodných aktivít na podporu verejnej zbierky.

Osobitné poďakovanie patrí RTVS, ktorá významnou mierou prispela k podpore činnosti Nadácie 
a zároveň už 5× piatykrát 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.

Zároveň veľká vďaka patrí auditorskej spoločnosti ALFA AUDIT s.r.o., ktorá dlhodobo spolupracuje 
s nadáciou a počas celej existencie nadácie vykonáva pravidelný audit účtovných uzávierok bez 
nároku na honorár.

ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM, KTORÍ NÁS PODPOROVALI A S NAMI POMÁHALI V ROKU 2014:

Poďakovanie patrí spoločnostiam Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. a Telefonica Slovakia 
s.r.o. za bezplatné zabezpečenie SMS zbierky.
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PRÍJMY NADÁCIE ZA ROK 2014
Príjmy z verejnej zbierky 16. 01. 2013–15. 01. 2014 33.056,00 EUR
Z toho:

z SMS zbierky 33.034,00 EUR

od fyzických osôb 22,00 EUR

Príjmy z verejnej zbierky 16. 01. 2014–31. 07. 2014 16.260,33 EUR
Z toho:

z SMS zbierky 1.410,00 EUR

od ostatných organizácií 13.564,33 EUR

od fyzických osôb 1.286,00 EUR

Príjmy z verejnej zbierky 01. 08. 2014–31. 07. 2015 13.561,80 EUR
od ostatných organizácií 5.500,00 EUR

od fyzických osôb 8.061,80 EUR

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary 33.696,96 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane 71.848,62 EUR

Tržby z predaja služieb 600,00 EUR

Tržby z predaja kalendára 14.698,90 EUR

Prijaté úroky 9,67 EUR

Ostatné príjmy 4.754,08 EUR

CELKOM PRÍJMY ZA ROK 2014: 188.486,36EUR

VÝDAVKY NADÁCIE ZA ROK 2014
Výdavky na správu nadácie 22.091,64 EUR
Z toho:

Výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 EUR

Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 15.450,56 EUR

Výdavky na prevádzku nadácie 6.535,52 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 105,56 EUR

Ostatné výdavky 60.294,08 EUR

Z toho:

Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 60.294,08 EUR

CELKOM VÝDAVKY ZA ROK 2014: 82.385,72 EUR
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VÝDAVKY NA POSKYTNUTÉ DARY A PRÍSPEVKY 
v roku 2014

Rekonštrukcia DKAIM v DFNsP BA 260.638,54 EUR

Z toho: z príjmov VZ 2013 prijatých v roku 2013 72.972,57 EUR

z príjmov VZ 2013 prijatých v roku 2014 33.056,00 EUR

z príjmov VZ 2014 prijatých v roku 2014 14.232,92 EUR

z príjmov VZ 2015 prijatých v roku 2015 64.059,04 EUR

použitie 2% podielu zaplatenej dane z roku 2013 30.377,05 EUR

použitie 2% podielu zaplatenej dane z roku 2014 45.940,96 EUR

Dodatok rekonštrukcie DKAIM v DFNsP BA 6.905,50 EUR

Z toho: použitie 2% podielu zaplatenej dane z roku 2014 6.905,50 EUR

Kapiláry pre genetický analyzátor 2.035,92 EUR

Z toho: z nevysporiad.výsledku hosp.min.rokov 516,12 EUR

použitie 2% podielu zaplatenej dane z roku 2014 1.519,80 EUR

Rekondičný pobyt pre deti po transplantácii kostnej drene 15.140,85 EUR

Z toho: z nevysporiad.výsledku hosp.min.rokov 3.450,00 EUR

použitie 2% podielu zaplatenej dane 2013 11.690,85 EUR

Účasť na medzinárodných onkologických hrách pre deti 1.846,00 EUR

Z toho: použitie 2% podielu zaplatenej dane 2013 1.846,00 EUR

Zariadenie a mobiliár do rekonštruovaných priestorov 13.682,36 EUR

Z toho: použitie 2% podielu zaplatenej dane 2014 13.682,36 EUR

Kalendáre „Posol dobrých správ“ pre DFNsP BA 3.800,00 EUR

Z toho: použitie 2% podielu zaplatenej dane 2014 3.800,00 EUR

Digitálna váha 265,00 EUR

Z toho: z nevysporiad.výsledku hosp.min.rokov 265,00 EUR

Poskytnuté dary v roku 2014 304.314,17 EUR

Výsledok hospodárenia za bežné účt.obdobie -198.213,53 EUR
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PREHĽAD O POUŽITÍ PRÍSPEVKU Z 2% PODIELU 
ZAPLATENEJ DANE:

Použitie príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z r.2013 45.113,90 EUR

Z toho: rekondičný tábor pre deti po transplantácii kostnej drene 11.690,85 EUR

účasť na medzinárodných onkologických hrách pre 1.846,00 EUR

rekonštrukcia DKAIM 30.377,05 EUR

propagácia príjemcu podielu z dane 1.200,00 EUR

Použitie príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z r.2014 71.848,62 EUR

Z toho: rekonštrukcia DKAIM 45.940,96 EUR

zariadenie a mobiliár do rekonštruovaných priestorov 13.682,36 EUR

dokončenie rekonštrukcie DKAIM 6.905,50 EUR

kapiláry pre genet.analyzátor 1.519,80 EUR

kalendáre pre nemocnicu Posol dobrých správ 3.800,00 EUR
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ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE UPLYNULÉHO 
OBDOBIA
Nadácia KVAPKA NÁDEJE všetko svoje úsilie v roku 2014 zamerala na získanie čo najväčšieho objemu 
finančných prostriedkov určených na Rekonštrukciu Detskej kliniky anestéziológie a  intenzívnej 
medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, v rámci ktorej sa vybudovali dva 
sterilné boxy pre potreby Detskej kliniky hematológie a onkológie a transplantačnej jednotky kostnej 
drene a ktorú sa podarilo zrealizovať a odovzdať do užívania v októbri 2014. 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 21. 10. 2013 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 2014 vo výške maximálne 30% z celkových príjmov 
nadácie v roku 2014. Výška celkových výdavkov na správu nadácie v roku 2014 predstavovala 
11,72% z  celkových príjmov Nadácie v  roku 2014. Väčšia časť výdavkov Nadácie v  roku 2014 
predstavovali výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu vo forme nákladov na propagáciu 
a mediálnu podporu svojej činnosti a jednotlivých aktivít v roku 2014. Vďaka všetkým partnerom 
a  spolupracovníkom, ktorí spolupracovali s  nadáciou v  roku 2014 bez nároku na honorár, mohla 
nadácia minimalizovať svoje prevádzkové náklady na úroveň 3,48% z výnosov nadácie.

Správcovi a ani členom iných orgánov nadácie v roku 2014 nebola vyplatená žiadna odmena.

Počas sledovaného obdobia nenastali žiadne zmeny v nadačnej listine a ani v orgánoch nadácie – 
v Správnej a ani v Dozornej rade nadácie. Orgány nadácie pracovali v pôvodnom zložení a na svojich 
pravidelných stretnutiach priebežne riešili otázky týkajúce sa činnosti nadácie.

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 
24. 05. 2015.
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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 002 002

 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 2014
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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 84 492 84 492 153 129

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 51 51 3 450

 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 51 51 3 450

 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 68 892 68 892 113 163

 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 54 562 54 562 90 596

 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 14 330 14 330 22 567

4. Fina nčné účty r. 052 až r. 056 051 15 549 15 549 36 516

 Pokladnica (211 + 213) 052 8 863 x 8 863 8 444

 Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 6 686 x 6 686 28 072

 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 60 60 292

1. Nák lady budúcich období (381) 058 60 60 292

Príjmy budúcich období (385) 059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 84 552 84 552 153 421
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Strana pasív č. r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b 5 6

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 061 -56 173 141 776

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) 072 135 403 73 119

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + 
r.074 + r.101) 073 -198 214 62 019

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 140 725 11 645

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 30 725 11 586

 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 30 725 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. 100 097 110 000 59

 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 110 000

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

 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100 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 84 552 153 421

Súvaha k 31. decembru 2014
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Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2014
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 6 575 6 575 3 661

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03 4 059 4 059

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05 131 131

513 Náklady na reprezentáciu 06 17 17

518 Ostatné služby 07 70 298 70 298 79 230

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 64 64 20

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20 2 2

546 Dary 21 4 231 4 231 11 931

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 38 38 33

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 36 116 962 116 962 8 017

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 184 321 184 321 43 716

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 386 698 386 698 146 608



34

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 14 699 14 699

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 10 10 1

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55 33 697 33 697 49 934

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58 4 754 4 754

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 5 000 5 000

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 14 064 14 064 15 659

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 43 814 43 814 97 319

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 71 848 71 848 45 114

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 188 486 188 486 208 627

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -198 212 -198 212 62 019

591 Daň z príjmov 76 2 2

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 78 -198 214 -198 214 62 019

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2014
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Poznámky k 31. decembru 2014
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 predovšet-
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 2014 boli nemenené

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nenakupovala ani nevytvárala.
Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť nenakupovala ani nevytvárala.
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, Zásoby boli ocenené obstarávacou cenou
zásoby obstarané iným spôsobom, Zásoby boli ocenené darcom pri aukcii v roku 2010
pohľadávky, Pohľadávky nadácia oceňovala menovitou hodnotou
krátkodobý finančný majetok, Krátkodobý fin. majetok nadácia oceňovala menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane aktív, Časové rozlíšenie nadácia oceňovala menovitou hodnotou
záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, Záväzky nadácia oceňovala menovitou hodnotou

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.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji 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 51

Poskytnutý 
preddavok na zásoby

Zásoby spolu 3450 51

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú 
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
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Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji 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 90596 54562

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky 22567 14330

Pohľadávky spolu 113163 68892

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Stav na konci

bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 68892 113163

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 68892 113163

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období (381) 60 292

Z toho domény 60 36

Z toho reklama 240

Z toho poplatky 15

Príjmy budúcich období (385)

Spolu 60 292

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.
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Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách 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 6638 6638

z toho:

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov 6638 6638

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 73118 +62019 135402

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 62019 -198214 -62019 -198214

Spolu 141775 0 -198214 0 -56174

Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 62019

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

Iné 62019

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
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Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

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 30725 11586

Krátkodobé záväzky spolu 30725 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

Tabuľka k čl. III ods. 15 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 45114 71849 116963 0

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.

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie –podnikateľská 
činnosť

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Služby z prenájmu 600 600

Tržby z predaja kalendárov 14699

Spolu 15299 600
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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. 2013–15. 01. 2014 33056 37445

Verejná zbierka 16. 01. 2014–31. 07. 2014 16260 75533

Verejná zbierka 01. 08. 2014–31. 07. 2015 13561

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary 33697 49934

Príspevky z podielu zaplatenej dane 71849 45114

Spolu 168423 208026

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 10 1

Ostatné výnosy 4754 1

Spolu 4764 2

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 20786 41544

-z toho výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 14111 40072

-z toho výdavky na prevádzku nadácie 6675 1419

Výdavky na organiz. kultúrno-spoločenských a športových podujatí 60294 41400

-z toho výdavky na NOC nádejí 56264 23106

-z toho výdavky na Golf Cup 2020 4223

-z toho výdavky na Verejnú zbierku 2010 18294

Spolu 81080 82944

Položky nákladov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2013 45114 8071

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2014 71849

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2013 106029 37445

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2014 78291 6217

Dary 4231 11931

Spolu 305514 63664
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Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

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 11691

účasť na medzinárodných onkologických hrách pre deti 1846

rekonštrukcia DKAIM 30377

propagácia príjemcu podielu z dane 1200

rekonštrukcia DKAIM 45942

zariadenie a mobiliár do rekonštruovaných priestorov 13682

dokončenie rekonštrukcie DKAIM 6905

kapiláry pre genet.analyzátor 1520

kalendáre pre nemocnicu Posol dobrých správ 3800

Spolu 45114 71849

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0

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 64 20

Bankové poplatky 38 33

Daň z úrokov na BÚ nadácie 2

Spolu 104 53
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Správa nezávislého audítora
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Nadácia KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83

821 05 Bratislava

Tel.: +421-2-43423901
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www.kvapkanadeje.sk


