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Účel nadácie
Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov
určených predovšetkým k zaisteniu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb
chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Nadácia bola
založená na verejnoprospešný účel v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z.
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Orgány na dácie
SPRÁVNA RADA
Václava Pizingerová – predseda správnej rady
Adriana Kmotríková – člen správnej rady
MUDr. Sabina Šufliarska – člen správnej rady
Jarmila Hargašová-Lajčáková . člen správnej rady
Richard Lintner – člen správnej rady
DOZORNÁ RADA
JUDr. Jozef Pojdák – predseda dozornej rady
Ing. Michal Kaľavský – člen dozornej rady
MUDr. Daniel Žitňan – člen dozornej rady
SPRÁVCA NADÁCIE
Ing. Štefan Bernát
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Úvodné slovo

predsedu správn ej ra dy
Vážení O kvapku lepší priatelia,
Rada by som hneď úvodom poďakovala všetkým dobrovoľným spolupracovníkom, podporovateľom, donorom, sponzorom a projektovým partnerom, ktorí nás
v roku 2016 štedro a čo je obzvlášť obdivuhodné nezištne podporovali. Chcem zároveň touto cestou vyjadriť veľkú vďaku orgánom verejnej a štátnej správy, ako aj partnerským mestám a organizáciám, ktoré
nám ochotne vyšli v ústrety a podporili v rámci svojich možností naše charitatívne aktivity. Nedá mi, aby
som nevyjadrila svoj obdiv ochote a nasadeniu niekoľkých mimoriadnych a „O Kvapku Lepších“ jednotlivcov, ktorí sa výraznou mierou podieľali na realizácií a zviditeľnení našich aktivít svojim športovým, alebo
umeleckým výkonom, ale aj mojim iniciatívnym a neúnavným kolegom, ktorí organizačne všetky aktivity
zabezpečovali .
Rok 2016 bol pre Kvapku Nádeje naozaj mimoriadny. Mimoriadne ambiciózny, náročný a vďakabohu veľmi
úspešný, nie len čo sa obsahu a rozsahu, ale aj čo je naozaj dôležité, aj čo sa dosahu našich aktivít týka. Sme
naozaj radi, že sa nám podarilo prostredníctvom našej celoslovenskej kampane „Máte Slinu?“ osloviť naozaj
širokú verejnosť vo všetkých kútoch Slovenska. Podarilo sa nám presvedčiť tisíce Slovákov o tom, že okrem
finančnej podpory projektov venovaných detskej onkológií, môže takmer každý osobne podať záchrannú
ruku a podieľať sa na záchrane onkologických pacientov prostredníctvom prihlásenia sa do registra darcov
kostnej drene SR. Zároveň sa nám podarilo zrealizovať niekoľko naplánovaných charitatívnych projektov,
zameraných na zvýšenie štandardu liečebných a diagnostických procesov, pre detských onkologických
a hematologických pacientov.
V roku 2017 chceme nadviazať na našu úspešnú kampaň a presvedčiť ešte väčšie množstvo, hlavne mladých ľudí o správnosti a potrebnosti osobného altruizmu jednotlivcov prostredníctvom ich priamej účasti
na verejnoprospešných a filantropických projektov regionálneho, celoslovenského, ale už aj medzinárodného významu. Máme v pláne zrealizovať nové charitatívne projekty zamerané na vylepšenie podmienok
v onkologických a hematologických oddeleniach po celom Slovensku
Napriek sporadickým neúspechom, občasnému stresu, ľudskej nedôverčivosti a niekedy aj nezáujmu, ale
aj administratívnym prekážkam, s ktorými sa musíme pri našej činnosti pasovať, neľutujeme žiadne úsilie,
ktoré sme pre dosiahnutie našich charitatívnych cieľov vyvinuli, pretože naše krédo zostáva nezmenené
KEBY NAŠA ČINNOSŤ POMOHLA ZACHRÁNIŤ LEN JEDEN DETSKÝ ŽIVOT, TAK TO STOJÍ ZA TO.
Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy zo strany verejnosti a ešte viac zo strany statočných detských pacientov
a ich rodín, ktoré nás opakovane presviedčajú, že naša činnosť je užitočná a reálne pomáha zlepšovať podmienky, ale hlavne výsledky liečebných procesov.
Veríme, že Vás naša snaha, ale hlavne dosiahnuté výsledky, presvedčia o efektivite a prospešnosti našej
činnosti a že nám zachováte Vašu priazeň a budete s nami naďalej pomáhať vytvárať O KVAPKU LEPŠIE
liečebné podmienky pre deti bojujúce s najzákernejšími ochoreniami, ktoré našu pomoc potrebujú najviac

Buďte prosím aj vy O Kvapku Lepší
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Prehľad o činnosti nadácie
Kvapka Nádeje za rok 2016
Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Aktivity
nadácie sú zamerané na:
• Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky
detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.
• Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód
• Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery
• Podpora vedeckých aktivít
• Podpora regionálnych detských hematologicko-onkologických centier v SR
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Kvapka Nádeje pre detskú onkológiu
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE od roku 2010 dokázala zrealizovať množstvo projektov na pomoc detským onkologickým pacientom, ktorých celková hodnota už dosiahla takmer 1,5 milióna Eur. Sme hrdí na efektivitu
a celospoločenský dosah našich projektov, prostredníctvom ktorých sme mohli v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave otvoriť novú, modernú transplantačnú jednotku kostnej drene, ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu, ale aj zrekonštruovať a zmodernizovať Detskú kliniku anesteziológie
a intenzívnej medicíny, Kliniku detskej neurológie, referenčné centrum pre diagnostiku detských leukémií
a lymfómov a pomôcť Národnému registru darcov kostnej drene zakúpením nového prístroja za 100 tis. EUR
a získaním takmer 6500 nových darcov kostnej drene.

Nadáciu KVAPKA NÁDEJE na Slovensku založila Vendula Svobodová Pizingerová, 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.

S cieľom zvýšenia nádeje na vyliečenie ťažko chorých detí a po bohatých skúsenostiach zakladateľky nadácie z ČR, sa Nadácia KVAPKA NÁDEJE, na rozdiel od mnohých iných nadácií, zameriava na zlepšovanie
liečebných postupov, modernizáciu prístrojového a technického vybavenia v záujme zlepšenia diagnostiky
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 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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„MÁTE SLINU?“
Činnosť a aktivity nadácie v roku 2016 sa niesli v znamení pomoci a podpory Národného registra darcov
kostnej drene. Každým rokom stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek. Základným predpokladom úspešnosti transplantácie krvotvorných buniek je vyhľadanie vhodného darcu. Po
úspešnom nájdení vhodného darcu jedinými akreditovanými pracoviskami pre všetky typy transplantácií
kmeňových krvotvorných buniek vrátane nepríbuzenských transplantácií sú Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a Univerzitnej nemocnici Bratislava pre dospelých a Transplantačná jednotka kostnej
drene KDHaO v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave pre detských pacientov. Pre TJKD
a tiež KHaT je vyhľadávanie zabezpečované v úzkej spolupráci s Národným registrom darcov kostnej drene
SR (NRDKD SR), ktorý vznikol pri Klinike hematológie a transfuziológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave
v roku 1994. NRDKD SR vytvára vlastnú databázu dobrovoľných darcov kostnej drene, je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť pre detských, ale aj dospelých
pacientov darcu medzi 22 miliónmi dobrovoľníkov z celého sveta a zabezpečiť dovoz život zachraňujúceho
transplantátu. Počet žiadostí o vyhľadanie darcov pre slovenských pacientov má stúpajúcu tendenciu.

Národný register darcov kostnej drene (NRDKD) začínal s vyhľadávaním nepríbuzného darcu krvotvorných
buniek pre 1-2 pacientov, za posledných 5 rokov register vyhľadáva darcov v priemere pre 50 pacientov
ročne. V rokoch 1998-2015 vyhľadával NRDKD celkove nepríbuzného darcu pre 482 pacientov zo SR - (193
detí a 289 dospelých). NRDKD zabezpečil odber 19 darcov zo Slovenska, 3 štepy od slovenských darcov pre
pacientov v zahraničí, 16 štepov od nepríbuzného slovenského darcu pre pacienta na Slovensku. Do konca
roka 2015 celkove vyhľadal a zorganizoval odber a dovoz transplantátov od 280 nepríbuzných darcov pre
chorých na Slovensku ( 99 detí a 181 dospelých). Ku koncu roka 2015 bolo bohužiaľ na Slovensku v databáze NRDKD SR evidovaných iba približne 6000 darcov. S prihliadnutím na fakt, že sa národné registre stávajú
efektívne až pri dostatočnom počte darcov a vzhľadom k počtu obyvateľov SR by slovenský register mal
mať 20 až 25 tisíc dobrovoľných darcov krvotvorných buniek, je takýto stav alarmujúco nedostačujúci
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a vyžaduje si rýchlu a efektívnu intervenciu. Vstupné vyšetrenie 1 darcu krvotvorných buniek na požadovanej úrovni stojí 330 EUR, preto rozširovanie NRDKD bez systematickej marketingovej a finančnej podpory
nie je možné. Súčasný stav propagácie otázky darcovstva a financovanie registra neumožňuje dosahovať
ani približné počty darcov ako v okolitých európskych štátoch. Počet ich darcov sa pohybuje od 100 tisíc
registrovaných darcov krvotvorných buniek v Česku, 1 milión registrovaných darcov v Poľsku až po 5 miliónov darcov v Nemecku. V záujme zvýšenia úspešnosti liečby hematologických a onkologických pacientov
prostredníctvom transplantácie krvotvorných buniek sa s ohľadom na nedostatočný počet registrovaných
darcov kostnej drene rozhodla Nadácia Kvapka Nádeje, spoločne s Národným registrom darcov kostnej
drene SR pri Klinike hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB a Transplantačnou jednotkou kostnej
drene v DFNsP v Bratislave, zrealizovať kampaň zameranú na získanie nových darcov kostnej drene.

Celoslovenskú kampaň pod názvom „MÁTE SLINU?“ nadácia vyhlásila v priamom televíznom vysielaní benefičného galavečera Noc nádejí v decembri 2015. Kampaň bola zrealizovaná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a vďaka podpore všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku
– Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera a Zdravotná poisťovňa Union. Logistickú stránku zabezpečovala Slovenská pošta a.s. a vyšetrenia potrebné pre zaradenie záujemcov do registra darcov boli zabezpečované Národnou transplantačnou organizáciou. Vďaka masívnej
mediálnej podpore a účasti známych tvárí na tejto kampani sa kampaňou podarilo upozorniť na význam
darcovstva kmeňových krvotvorných buniek a zároveň behom 6 mesiacov trvania kampane sa podarilo
získať viac ako 5000 nových darcov, čo považujeme za významných medzník nielen pre Národný register
darcov kostnej drene, ale pre celú transplantológiu na Slovensku. Veľká vďaka patrí Ministerstvu vnútra
SR, príslušníkom PZ SR a MO SR, ktoré kampaň podporili a získali sme mnohých ich zamestnancov pre
registráciu za darcu kostnej drene.

Dominika Mirgová, speváčka

Ján Mucha, futbalista
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DOBRÁK OD KOSTI
S ohľadom na pozitívne reakcie a výsledky kampane „Máte slinu?“ NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE sa rozhodla
pokračovať s aktivitami na podporu Národného registra darcov kostnej drene a v letnom období začala
s komunikáciou novej kampane pod názvom „Dobrák od kosti“. Táto kampaň mala taktiež dva základné ciele:
Propagačno-edukačný – informovať verejnosť o problematike darcovstva kostnej drene, ako jediný možný spôsob úspešnej liečby mnohých pacientov s leukémiou, lymfómom, myelodysplastickým syndrómom,
mnohopočetnými myelónmi a iných závažných ochorení krvotvorby; informovať a možných spôsoboch
darovania KD, jeho rizikách s cieľom vyvrátiť mýty o extrémnej bolestivosti a rizikách zákroku a získania
nových darcov;
Motivačno-akvizičný - S ohľadom na genetické regionálne špecifiká, sa pre absolútnu väčšinu slovenských pacientov odkázaných na transplantáciu krvotvorných buniek, alebo kostnej drene, nachádzajú
vyhovujúci darcovia v stredoeurópskom regióne. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti realizovaných
transplantácií kostnej drene a krvotvorných buniek, ako aj optimálneho využívania existujúcich kapacít. je
budovanie funkčnej a čo najobsiahlejšej databázy dobrovoľných darcov kostnej drene.
Počas mesiacov júl-august 2016 sme sa zúčastnili letných festivalov DOHODA, organizovaných Fun rádiom,
kde sme sa snažili informovať verejnosť o otázke darcovstva a zároveň získavať nových darcov pre Národný
register. Ďakujeme organizátorovi festivalov o možnosť byť súčasťou festivalu.
Súčasťou kampane Dobrák od kosti bol charitatívny kolobežkový maratón „1000 km s Dobrákmi od kosti“
pripravený NADÁCIOU KVAPKA NÁDEJE s podporou Nadácie Televízie Markíza. Jedinečný kolobežkový maratón na trase Košice - Praha odštartoval na Slovensku 5. septembra práve v Košiciach a skončil v Trenčíne
11. septembra 2016. Odtiaľ pokračoval smerom do Českej republiky, kde bol plánovaný príchod do cieľa v
Prahe 17. septembra 2016. Ambasádormi kolobežkovej jazdy k projektu „Dobrák od kosti” boli extrémny
športovec Vojtech Špišák a jeho kolega z Českej republiky Petr Filipčák, ktorý v minulosti úspešne podstúpil
transplantáciu kostnej drene, ktorá mu zachránila život. Podujatie a jednotlivé etapy boli mediálne podporené vstupmi TV Markíza a podpornými kultúrno-športovými aktivitami v etapových mestách Košice,
Prešov, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava, Trenčín, Zlín, Ostrava, Olomouc, Svitavy, Pardubice, Praha. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka spoločnostiam Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., MUTTON s.r.o.,
Slovenská pošta a.s., MORXES s.r.o. a zdravotným poisťovniam – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera
zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Union, bez pričinenia ktorých by kampaň nebola realizovateľná.
Osobitná vďaka patrí vedeniu jednotlivých etapových miest Košice, Prešov, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava a Trenčín, ktoré nám výdatne pomohli pri organizovaní prejazdu maratónu jednotlivými
mestami, ale tiež Policajnému zboru SR, ktorý nám pomáhal pozdĺž celej trasy maratónu po Slovensku.
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Cieľom celého projektu bola podpora Národného registra darcov kostnej drene, popularizovanie
problematiky transplantológie, so zameraním na darcovstvo kostnej drene a krvotvorných buniek,
získavanie nových darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene na Slovensku
a zabezpečenie finančných zdrojov na obstaranie nového diagnostického prístroja na detekciu
a monitorovanie detských onkologických a hematologických ochorení. V rámci tejto časti kampane v roku 2016 pribudlo do databázy Národného registra darcov kostnej drene ďalších 1000 nových
darcov. Súčasťou projektu bola aj verejná zbierka „Dobrák od kosti“ vyhlásená nadáciou na obdobie
15.06.-30.09.2016 a registrovaná MV SR pod registračným číslo 000-2016-019460. Výnos zbierky bol použitý na zakúpenie zdravotníckeho prístroja na diagnostiku a monitorovanie detských hematologických
a onkologických malignít.

Propagačné kampane Nadácie Kvapke Nádeje prispeli v pomerne krátkom období k výraznému zvýšeniu
počtu registrovaných darcov kostnej drene, čo sa samozrejme odzrkadlí aj v konkrétnom efektívnom výstupe a to nárastom transplantácií od slovenských darcov. Tento prínos je významný z hľadiska rýchlejšej
dostupnosti slovenského darcu ako aj jednoduchšej komunikácie s národným registrom a taktiež s odberovým centrom v SR. Napriek dosiahnutým výsledkom má ale Slovensko stále veľký potenciál na výrazné
rozšírenie databázy darcov, v záujme dosiahnutia percentuálneho podielu darcov k celkovému počtu obyvateľov minimálne na úrovni priemeru stredoeurópskych krajín. Z uvedených dôvodov sa Nadácia KVAPKA NÁDEJE rozhodla pokračovať aj v roku 2017 s kampaňou „Dobrák od kosti“ s cieľom ďalšej výraznej
expanzie databázy registrovaných darcov kostnej drene a zároveň zvýšenia informovanosti a povedomia
verejnosti o problematike transplantácie a darcovstva kostnej drene na Slovensku.
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Verejná zbierka „KVAPKA NÁDEJE PRE
DETSKÚ ONKOLÓGIU“
Celoročná činnosť a aktivity nadácie aj v roku 2016 boli zamerané na úspešný priebeh verejnej zbierky
pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“ na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia.
Verejná zbierka bola nadáciou vyhlásená na obdobie od 01.08.2014 do 31.07.2015 a registrovaná MV SR v
registri zbierok pod registrovým číslom 000-2014-021149. Na základe podaného návrhu Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa §7 ods. 4 zákona o zbierkach rozhodlo o predlžení verejnej zbierky
do 31.júla 2016 pod registrovým číslom 000-2014-021171. Predbežný finančný výnos zbierky bol vo výške
360.094,24 EUR.

Následne po ukončení uvedenej verejnej zbierky nadácia na obdobie od 1.augusta 2016 do 31.júla 2017
vyhlásila novú verejnú zbierky pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“ na všeobecne
prospešný účel ochrany zdravie. Verejná zbierka bola registrovaná MV SR pod číslom 000-2016-022914.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE na podporu svojej činnosti každoročne organizuje rad spoločensko-kultúrnych
a športových podujatí. V roku 2016 medzi najvýznamnejšie aktivity nadácie patrili
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CHARITATÍVNY ŽREB
„O KVAPKU BOHATŠÍ“
01. 02. 2016

Prvého februára tohto roka odštartovala spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. v spolupráci
s Nadáciou KVAPKA NÁDEJE predaj charitatívneho žrebu s názvom O KVAPKU BOHATŠÍ. Časť z výťažku predaných žrebov vo výške 30.000 EUR poputovala onkologicky chorým deťom v Detskej fakultnej nemocnici
s poliklinikou v Bratislave.
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REKONDIČNÝ TÁBOR PRE DETI PO
TRANSPLANTÁCII KOSTNEJ DRENE
26. - 29. 05. 2016

Neodmysliteľnou súčasťou každoročných aktivít Nadácie KVAPKA NÁDEJE sa stal rekondičný tábor pre deti
po transplantácii kostnej drene. 16.ročník tábora sa uskutočnil v najteplejšej oblasti Slovenska v juhovýchodnom cípe Podunajskej nížiny v meste Štúrovo. Tábora sa zúčastnila viac ako 130 detí po transplantácii,
ich súrodenci, rodičia a darcovia kostnej drene.
Tieto tábory sú pre detských pacientov dôležitou súčasťou psychosociálnej opatery a jednoznačne napomáhajú ozdraveniu rodinných vzťahov a okrem toho pod lekárskym dozorom pomáhajú chorým deťom
zaradiť sa medzi svojich vrstovníkov.
Účastníci tábora mali možnosť zažiť množstvo zábavy pri rybolove, spoločných aktivitách v penzione Welya, termálnom kúpalisku Vadaš, výlete do susedného Maďarska, kde bola pre nich pripravená malá olympiáda športových zručností, ale tiež pri prehliadke Ostrihomskej baziliky alebo výstupe na Visegrád.
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ONKOLOGICKÉ HRY
PRE DETI A MLÁDEŽ
03. - 05. 06. 2016

Nadácia KVAPKA NÁDEJE aj v roku 2016 hradila náklady spojené s účasťou detí z hematologicko-onkologického centra v Košiciach na IX. Dolnosliezskych medzinárodných onkohrách pre deti a mládež v poľskom
Wroclavi.
Cieľom týchto hier je prekonať stereotypnú predstavu o škodlivosti fyzickej námahy v procese onkologickej
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 nemocnici 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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6. ročník - KVAPKA NÁDEJE
GOLF CUP
25. 09. 2016

Takmer stovka golfistov, ktorí sa rozhodli podporiť charitatívne aktivity nadácie Kvapka Nádeje, sa v nedeľu
25. septembra 2016 stretla v Golf Clube Welten v Báči, na benefičnom golfovom turnaji, Kvapka Nádeje Golf
Cup, ktorý sa za posledné roky stal stabilnou súčasťou športovo-spoločenského programu pre všetkých
O KVAPKU LEPŠÍCH golfistov. Medzi zúčastnenými sa objavili zástupcovia úspešných spoločností pôsobiacich na Slovensku, ale aj množstvo populárnych umelcov, športovcov a iných verejne známych osobností,
ktorí sa tohto zábavného, ale hlavne užitočného podujatia pravidelne zúčastňujú.
Hlavným cieľom turnaja bolo predstaviť partnerom a podporovateľom verejnoprospešné projekty a aktivity nadácie Kvapka Nádeje, zamerané na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR a prejaviť snahu byť O KVAPKU LEPŠÍ a pomôcť vytvoriť O KVAPKU LEPŠIE podmienky pre deti s onkologickými
ochoreniami. Ako je už dobrou tradíciou, svojou osobnou účasťou golfový turnaj a činnosť Nadácie Kvapka
Nádeje podporili okrem zástupcov popredných ekonomických subjektov, aj známe osobnosti z oblasti kultúry a športu, okrem iných: Richard Lintner, Ady Hajdu Martin Mnahončák, Bruno Ciberej, Ján Kozák, Peter
Kočiš, Dagmar Dianová, Ján Bakala, Ján Mucha, a iní.
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BENEFIČNÝ GALAVEČER
„NOC NÁDEJÍ 2016“
10.12.2016

7. ročník benefičného galavečera Noc nádejí 2016 sa niesol v znamení vianočných melódií, ale aj štedrosti.
Každoročný koncert Nadácie Kvapka nádeje bol v mnohom jedinečný. Za účasti mnohých známych osobností zažiarili najmä príbehy pacientov, ale aj tri stretnutia s darcami kostnej drene, ktorí im zachránili život.
Rekapitulovalo sa aj počas večera, ktorým už tradične sprevádzala Jarmila Lajčáková Hargašová a Tomáš
Maštalír. Atmosféru zo zákulisia a o stave zbierky počas večera sprostredkovával Michal Slanička. Na pódiu sa prestriedali stálice aj nové tváre známych osobností, ktoré tento raz zaspievali obľúbené vianočné
skladby. Miro Žbirka, Dominika Mirgová, Helena Vondráčková, Twiins, Fragile, Miro Jaroš, Peter Bič Project,
skupina AYA, či tanečníci Old School Brothers, prispeli svojou účasťou a spoločne vyzývali divákov, aby
posielali darcovské SMS.
Počas priameho televízneho prenosu sme spolu s Adym Hajdú, Richardom Lintnerom a hokejistami HC 05
iClinic Banská Bystrica navštívili deti a rodičov na Transplantačnej jednotke kostnej drene DFNsP Bratislava
a tiež na Klinike pediatrickej hematológie a onkológie v DFNsP Banská Bystrica, ktorým hostia odovzdali
darčeky v podobe kníh z vydavateľstva IKAR a hračky od nadácie.
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 darovaný bod venuje Shell
na konto charitatívneho projektu 3,3 centa. Vďaka tejto forme pomoci mohol aj v roku 2016 Shell prispieť
na prístrojové dovybavenie Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava, ale aj ďalšie pripravované projekty, ktoré by mali dať ďalším detským pacientom a ich
rodinám nádej na úspešnú liečbu a návrat do každodenného detského života.
V roku 2016 zákazníci Shell mohli prispieť na aktivity nadácie aj zapojením sa do charitatívnej dražby o hodnotné hokejové dresy kapitánov ALL-STAR výberov Tipsportligy 2016/17 podpísané kapitánmi mužstiev
Petrom Bondrom a Miroslavom Šatanom.
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 programu, 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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Rok 2016 bol bohatý nielen na rôzne aktivity na podporu činnosti nadácie, ale aj na dary a pomoc, ktoré
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE poskytla v súlade so svojim poslaním na pomoc pri zlepšení diagnostických
a liečebných postupov a zvýšení kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tento rok sa podarilo rozšíriť
našu pomoc o ďalšie zdravotnícke zariadenia a pomohli sme celkovou sumou takmer 500 tis. EUR:

Národný register darcov kostnej drene
Dňa 17.05.2016 sme pre potreby Národného registra darcov kostnej drene Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB venovali genetický analyzátor (sekvenátor) v hodnote 100 000,- EUR. Nový
prístroj poskytuje lepšiu a rýchlejšiu diagnostiku a výsledky analýzy z tohto prístroja splňajú najprísnejšie
požiadavky medzinárodných štandardov v oblasti transplantológie. Veríme, že tento prístroj významným
spôsobom prispeje k zlepšeniu činnosti Národného registra darcov kostnej drene.
Pri tej istej príležitosti sme zástupcom Univerzitnej nemocnice Bratislava a Národného registra kostnej drene odovzdali symbolický šek s databázou 5000 nových darcov, ktoré sa podarilo získať v rámci kampane
„Máte slinu?“.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici –
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie
Naše pôsobenie v roku 2016 sme rozšírili o Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej
Bystrici, kde sme poskytli dar v celkovej hodnote 33.278,42 EUR, pozostávajúci z finančných prostriedkov
na úhradu nákladov spojených so zabezpečením práce psychológa na Klinike na obdobie 12 mesiacov
a tiež z nefinančného daru v rámci obnovy materiálno-technického vybavenia Kliniky.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
V roku 2016 sa nám podarilo v spolupráci a s materiálovou podporou spoločnosti Laufen CZ zabezpečiť rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu sociálno-hygienického zázemia lôžkovej časti Kliniky detskej
neurológie DFNsP Bratislava v celkovej hodnote viac ako 66 tis.EUR. Táto rekonštrukcia významne prispela
k zvýšeniu komfortu dlhodobo hospitalizovaných detských neurologických pacientov a ich rodičov.
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Ďalším darom nadácie pre DFNsP Bratislava bolo vybudovanie nových priestorov Referenčného centra
pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov s celoslovenskou pôsobnosťou na Hematologicko-transfuziologickom pracovisku Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava. Toto moderné laboratórne pracovisko zabezpečuje morfologickú a cytochemickú diagnostiku leukémií a iných malígnych a
nemalígnych ochorení krvotvorby detského pacienta vyšetrením periférnej krvi, kostnej drene, likvoru,
odtlačkov a punktátov, pričom overuje a doplňa diagnostiku leukémií pre všetkých detských pacientov
v SR. Pre toto pracovisko sme zabezpečili a darovali aj nový mikroskop Olympus BX-53 pre 3 pozorovateľov
s príslušenstvom, ktorý prispeje k rýchlosti a presnosti diagnostikovania onkologických a hematologických
malignít pre detských ale aj dospelých slovenských pacientov a uľahčí komunikáciu s európskymi a svetovými centrami v rámci protokolov a projektov, ktorých sa nemocnica zúčastňuje. Hodnota tohto daru bola
vo výške takmer 50 tis. EUR.
Okrem týchto darov sme DFNsP Bratislava poskytli finančné prostriedky na vytvorenie špeciálneho pracovného miesta pre Referenčné centrum a tiež zabezpečili obnovu postelí pre Transplantačnú jednotku
kostnej drene KDHaO DFNsP Bratislava.

Poďakovanie darcom, partnerom a polupracovníkom
Nadácie Kvapka Nádeje
Zo srdca ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí v roku 2016 prispeli svojimi finančnými alebo vecnými
darmi na účel Nadácie KVAPKA NÁDEJE a na účet verejnej zbierky Nadácie. Bez ochoty, podpory
a pomoci našich partnerov, podporovateľov a darcov by naša práca nemohla byť úspešná.
ĎAKUJEME
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Najväčšími finančnými darcami Nadácie Kvapka Nádeje
za rok 2016 boli:
Nadácia ALLIANZ
TIPOS
Shell Slovakia
Horák + CO Agency
Heraldik Slovakia
Bratislavský maratón
Mesto Banská Bystrica
Strabag
Nadácia ESET
Mag.Florián Petermann
Ažaltovič Dušan
Ažaltovičová Mária
Rybnikárová Tatiana
New Hattrick s.r.o.
Peťková Elena
Urbanová Petra
Číž Blažek
Garančný fond investícií
Prokopčák Peter
Caniková Anna
Veselý Vladimír
Duračková Simonne
Bubniak Ján
Brosko Matej
Mikuš Maroš
Stanislav Marek
Pavelka Peter
Zamborská Marek
Oršulová Darina
Jančík Tomáš
BEEMAX, s.r.o.
Skorvanek Juraj
Tamerová Kristína
Žabková Marta
Víťazková Daniela
Čučka Pavol
Hadnad Mario
Srníček ml. Peter
Dujsíková Klaudia
Bubniak Ján
Hudec Ján
Vigľaská Júlia
Kucman Michal
Rošťáková Zuzana
Gallikova Lucia

35 000,00
30 000,00
28 622,57
9 743,00
5 000,00
3 392,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
600,00
600,00
500,00
500,00
500,00
478,68
400,00
400,00
300,00
300,00
283,50
275,00
230,00
230,00
200,00
165,00
160,00
150,00
150,00
144,00
140,00
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Pacek Tomáš
Frko Marián
Brňáková Lenka
Bajdich Dušan
Janotková Oľga
Vodová Jarmila
Karas Michal
Šatka Martin
Dzurk Anton
Ratica Ján
Kanávor Zoltán
Ceglédy Ladislav
Maleta Erik
Janiga Racing Technologies, s.r.o.
Bujnáková Ľubomíra
Hajek & S & D s.r.o.
Vančík Vladimír
Bobríková Lenka
Žák Ján
Kutiš Branislav
Janík Juraj
Murín Pavel
Petrovčíková Anna
Malacký Ladislav
Knotek Eva
Lehotský Martin
Potočňák Jozef
Ježová Katarína
Moringová Tatiana
Šikimič Vladimír
Dolník Radovan
Varga Peter
Kollár Roman
Sysáková Viera
Stohlová Lucia
Argalas Bohuslav
Gregor Tibor
Pury Vladimír
Veg life s.r.o.
Krajnyík Viktor
Kapalková Eva
Mitrenga Jozef
Breznický Michal
Tošálova Jarmila
Godárová Katarína

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,00
90,00
75,00
70,00
70,00
60,00
51,30
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
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Poďakovanie patrí spoločnostiam Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. a Telefonica O2 s.r.o.
za bezplatné zabezpečenie SMS zbierky.

Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí pomohli Nadácii v roku 2016 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 7-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.
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 2016:
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Príjmy nadácie za rok 2016
Príjmy z verejnej zbierky 01.08.2014-31.07.2016
Z toho: z SMS zbierky
od fyzických osôb
od iných organizačných zložiek
od ostatných organizácií

Príjmy z verejnej zbierky 01.08.2016-31.07.2017
Z toho: od fyzických osôb
od iných organizačných zložiek
od ostatných organizácií

Príjmy z verejnej zbierky Dobrák od kosti

142.486,36 EUR
87.921,00
4.174,48
10.007,00
40.383,88

60.984,29 EUR
12.727,49
2.000,00
46.256,80

5.553,58 EUR

Z toho: od fyzických osôb

1.515,18

od ostatných organizácií

4.038,40

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Ostatné prijaté fin. a nefin. dary
Ostatné príjmy Nadácie
Prijaté úroky
CELKOM PRÍJMY ZA ROK 2016:

92.678,83 EUR
44.413,68 EUR
251.150,00 EUR
29,40 EUR
597.296,14 EUR
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Výdavky nadácie za rok 2016
Poskytnuté príspevky
Výdavky na správu nadácie
Z toho: Výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie
Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu
Výdavky na prevádzku nadácie

514.342,59 EUR
21.893,00 EUR
0,00 EUR
20.307,26 EUR
377,91 EUR

Odmena za výkon funkcie správcu

0,00 EUR

Náhrady výdavkov podľa osob.predpisu

0,00 EUR

Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné prev.činnosti

Ostatné výdavky
Z toho: organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

CELKOM VÝDAVKY ZA ROK 2016:

0,00 EUR
1.207,83 EUR

65.968,89 EUR
65.968,89 EUR

602.204,48 EUR

Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie - 4.908,34 EUR

Poskytnuté dary a príspevky v roku 2016
Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky 2014-2016
Z toho: DFNsP Banská Bystrica
DFNsP Bratislava
UNB – databáza darcov kostnej drene
NTO – reagencie
Rekondičný tábor pre deti po transplantácii KD
ZŠ pri DFNsP Bratislava
UNB- Genetický analyzátor pre NRDKD SR

Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky Dobrák od kosti
Z toho: DFNsP Bratislava – Mikroskop pre Referenčné centrum

Poskytnuté príspevky z 2% z dane roku 2015
Z toho: Medzinárodné onkologické hry Wroclaw

Poskytnuté príspevky z 2% z dane roku 2016
Z toho: Medzinárodné onkologické hry Wroclaw
UNB – databáza darcov kostnej drene
DFNsP Bratislava – postele pre TJKD

33.278,42 EUR
6.480,00 EUR
85.721,69 EUR
9.854,53 EUR
17.033,00 EUR
298,49 EUR
99.600,00 EUR

5.500,00 EUR
5.500,00 EUR

1.302,16 EUR
1.302,16 EUR

84.320,16 EUR
161,84 EUR
25.514,13 EUR
5.300,00 EUR

DFNsP Bratislava – Rekonštrukcia Klinike detskej neurológie

53.344,19 EUR

Poskytnuté príspevky z Ostatných príjmov Nadácie

170.954,14 EUR

Z toho: UNB – databáza darcov kostnej drene
DFNsP Bratislava – Mikroskop pre Referenčné centrum
NTO – reagencie
DFNsP Bratislava – Referenčné centrum
DFNsP Bratislava – úroky z rekonštrukcie neurológie a DKAIM

Poskytnuté príspevky
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252.266,13 EUR

125.280,37 EUR
22.499,60 EUR
1.285,20 EUR
20.681,08 EUR
1.207,89 EUR

514.342,59 EUR

Záverečné hodnotenie uplynulého obdobia
Nadácia KVAPKA NÁDEJE v roku 2016 rozšírila rozsah svojej pôsobnosti a rozhodla sa, s ohľadom
na akútny deficit darcov kostnej drene na Slovensku, proaktívne podporiť Národný register darcov
kostnej drene SR pri jeho budovaní a efektívnom rozvoji. Zároveň sa pristúpilo k realizácií projektov
zameraných na skvalitnenie diagnostických, liečebných a rehabilitačných procesov. Nadácia sa
v roku 2016 definitívne etablovala ako inovatívna, proaktívna a spoločensky akceptovaná organizácia
s celoslovenskou pôsobnosťou a významom, ktorej dobré meno, reputácia a úspešne zrealizované
projekty presvedčili širokú verejnosť, ale aj úspešné obchodné spoločnosti a orgány verejnej správy
o dôveryhodnosti a mimoriadnej efektivite činnosti NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE.

Správna rada Nadácie Kvapka nádeje na svojom zasadaní dňa 19.11.2015 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 2016 vo výške maximálne 30% z celkových príjmov nadácie
v roku 2016. Výška celkových výdavkov na správu nadácie v roku 2016 v skutočnosti predstavovala
3,67% z celkových príjmov Nadácie v roku 2016. Väčšia časť výdavkov Nadácie v roku 2016
predstavovali výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu vo forme nákladov na propagáciu
a mediálnu podporu svojej činnosti a jednotlivých aktivít v roku 2016. Vďaka všetkým partnerom
a spolupracovníkom, ktorí spolupracovali s nadáciou v roku 2016 bez nároku na honorár, mohla
nadácia minimalizovať svoje prevádzkové náklady na úroveň 0,27% z výnosov nadácie.
Správcovi a ani členom iných orgánov nadácie v roku 2016 nebola vyplatená žiadna odmena.
Počas sledovaného obdobia nenastali žiadne zmeny v nadačnej listine a v orgánoch nadácie –
v Správnej a aj v Dozornej rade nadácie.
Orgány nadácie na svojich pravidelných stretnutiach priebežne riešili otázky týkajúce sa činnosti
nadácie. 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.
Nadácia nemá zriadený žiadny nadačný fond.
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
2.05.2017.
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Súvaha k 31. decembru 2016
Strana aktív

a

Korekcia

Netto

Netto

b

1

2

3

4

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

001

51 147

51 147

1.

Dalh odobý nehmotný majetok r. 003 až 008

002

51 147

51 147

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

51 147

51 147

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

008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020

009

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

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028

021

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

3.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto

A.

2.
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č. r.

Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

a

č. r.

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

b

1

2

3

4
189 312

B.

Obe žný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051

029

132 860

132 860

1.

Zásoby r. 031 až r. 036

030

240

240

Materiál (112+119) - 191

031

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

032

Výrobky (123 - 194)

033

240

240

Zvieratá (124 - 195)

034

Tovar (132+139) - 196

035

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

036

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041

037

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

Krá tkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050

042

97 987

97 987

52 457

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

043

60 650

60 650

38 301

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

37 337

37 337

14 156

Fina nčné účty r. 052 až r. 056

051

34 633

34 633

136 855

Pokladnica (211 + 213)

052

11 106

x

11 106

10 748

Bankové účty (221 AÚ + 261)

053

23 527

x

23 527

126 107

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

054

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

85

85

9 866

1.

Nák lady budúcich období (381)

058

85

85

9 866

Príjmy budúcich období (385)

059
184 092

184 092

199 178

2.

3.

4.

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

060

x
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Súvaha k 31. decembru 2016
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

125 430

130 339

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

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

123 700

-62 811

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 +
r.074 + r.101)

073

-4 908

186 512

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

58 662

68 839

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

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

2.

2.

3.

4.

C.

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

28 662

13 839

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

28 662

13 839

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

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

30 000

55 000

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

30 000

55 000

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)

103
184 092

199 178

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101

30

104

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2016
Činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Číslo
účtu

Náklady

č. r.

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

a

b

c

1

2

3

4

506

506

4 301

0

0

51

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

8 790

8 790

513

Náklady na reprezentáciu

06

238

238

347

518

Ostatné služby

07

77 120

77 120

57 283

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

45

45

56

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

19

545

Kurzové straty

20

962

962

546

Dary

21

170 954

170 954

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

195

195

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

85 622

85 622

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

257 767

257 767

43 841

38

602 199

602 199

105 944

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

65
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Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2016
Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

č. r.

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

a

b

c

1

2

3

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

251 150

604

Tržby za predaný tovar

41

0

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

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

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

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

4

251 150
0

328

29

29

13

44 414

44 414

16 425

67

12 007

12 007

4 100

68

90 679

90 679

120 860

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

106 338

106 338

149 430

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

92 679

92 679

1 302

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

0

Dotácie

73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

74

597 296

597 296

292 458

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38

75

-4 903

-4 903

186 514

591

Daň z príjmov

76

5

5

2

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77
-4 908

-4 908

186 512

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)

32

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

78

Poznámky k 31. decembru 2016
Čl. I.
Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum zriadenia:
IČO:

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83, 821 05 Bratislava
28. 07. 2010
29. 07. 2010
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.
(3) 
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

Richard Lintner

Člen správnej rady

JUDr. Jozef Pojdák

Člen dozornej rady

Ing. Michal Kaľavský

Člen dozornej rady

MUDr. Daniel Žitňan

Člen dozornej rady

Ing. Štefan Bernát

Správca nadácie

(4) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná
jednotka vykonáva. Podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením
(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov,
ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia.
Nadácia nemá zamestnancov. Pre nadáciu pracujú iba dobrovoľníci
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
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 pokračovať 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 2016 boli nemenené
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Nadácia vlastnou činnosťou vytvára databázu darcov kostnej drene.
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky

51147

51147

51147

51147

úbytky
presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

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
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
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

240

240

240

240

Zvieratá
Tovar
Poskytnutý
preddavok na zásoby
Zásoby spolu

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Pohľadávky
z obchodného styku

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

38301

60650

Iné pohľadávky

14156

37337

Pohľadávky spolu

52457

97987

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení

(10) 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

Pohľadávky do lehoty splatnosti

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

60650

38301

60650

38301

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

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

85

9866

Z toho domény

85

113

Z toho reklama

0

9753

85

9866

Z toho poplatky
Príjmy budúcich období (385)
Spolu
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za
bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z
fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
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

6638

6638

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

-62811

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

186512

Spolu

123701

62811

62811

123701

123701

-186512

-4908

-4908

-186512

118792

118792

(13) 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

186512

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

186512

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

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

28662

13839

Krátkodobé záväzky spolu

28662

13839

Záväzky po lehote splatnosti

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

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Nadácia nemá náplň pre túto položku
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Nadácia nemá náplň pre túto položku
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f ) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
Nadácia si v r. 2014 zobrala úver v BKS bank v sume 110.000 EUR. Jedná sa o účelový úver s vlastnou blankozmenkou
so splatnosťou Úveru do 30.9.2016.
Úver je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou v pevnej výške marže 2,80% p.a.
Čiastočne splatený úver v roku 2015 v sume 55.000 EUR. Splatená čiastka v roku 2016 je 25.000 EUR. Splatnosť úveru
bola v roku 2016 predĺžená do 30.9.2017
Zostatok úveru ku koncu roka 2016 je 30.000 EUR.
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

1302

92679

85622

8359

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
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane

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

Bežné účtovné obdobie –podnikateľská
činnosť
251 150

Tržby z predaja kalendárov
Spolu

38

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
328

251 150

328

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Verejná zbierka 01.08.2014-31.07.2016

142 486

274 391

Verejná zbierka 01.08.2016-31.07.2017

60 984

Položky výnosov

Verejná zbierka Dobrák od kosti

5 554

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary

44 414

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

16 425

92 679

1 302

346 117

292118

(4) 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

29

13

29

13

Ostatné výnosy
Spolu

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Výdavky na správu nadácie

21 893

16 771

-z toho výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu

20 307

10 339

1 586

6 432

Výdavky na organiz. kultúrno-spoločenských a športových podujatí

65 969

45 212

-z toho výdavky na NOC nádejí

65 478

45 212

Položky výnosov

-z toho výdavky na prevádzku nadácie

-z toho výdavky na Verejnú zbierku
Spolu

Položky nákladov

491
87 862

61 983

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2015

1 302

45114

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2016

84 320

71849

252 266

106029

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2014-2016
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky Dobrák od kosti

5 500

78291

Poskytnuté príspevky z Ostatných príjmov nadácie

170 954

4231

Spolu

514 342

305514
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(6) 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

Rekonštrukcia kúpeľní na detskej klinike LF UK a DFNsP

53 344

Databáza 5.000 darcov kostnej drene pre národný register darcov kostnej
drene Kliniky hematológie a transfuziológie

25 514

Účasť na medzinárodných onkologických hrách pre deti

1 302

162

Vybavenie izieb pre pacientov

5 300

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

8 359

(7) 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.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Ostatné dane a poplatky

45

65

Bankové poplatky

196

56

5

2

Položky výnosov

Daň z úrokov na BÚ nadácie
Spolu

40

246

123

Správa
nezávislého
audítora

41

42

43

44

46

47
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