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N a d á c i a  K v a p ka  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 8

Z á k l a d n é  i d e n t i f i ka č n é  ú d a j e :
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 Pizingerová 
Pražská 162, 281 66 Jevany

Ú č e l  n a d á c i e
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.

O r g á n y  n a d á c i e
SPRÁVNA RADA

Václava Pizingerová – predseda správnej rady
Daniela Hantuchová – 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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Vážení O kvapku lepší priatelia,

Pred 19 rokmi som svojej dcérke Klárke na onkologickom oddelení nemocnice Motol v Prahe sľubovala, že 
budem pomáhať deťom bojovať proti zákernej leukémií.  Výsledkom tohto sľubu bolo založenie nadačního 
fondu Kapka Naděje v Čechách a následne v roku 2010, Nadácie Kvapka Nádeje na Slovensku. 

Keď sme na Slovensku, ako neznáma nadácia začínali, neboli naše očakávania príliš ambiciózne, ale vďaka 
osobnej angažovanosti a zapáleniu mojich slovenských kolegov, ktorí do dnešného dňa pôsobia v nadácií 
dobrovoľne bez nároku na odmenu,  patrí dnes Nadácia Kvapka Nádeje k najúspešnejším, najaktívnejším, 
najefektívnejším, ale hlavne k najdôveryhodnejším neziskovým organizáciám na Slovensku.   

Je až neuveriteľné a sme náležite pyšní na to, že sa našej organizácií za takú krátku dobu podarilo zreali-
zovať charitatívne projekty zamerané na rozvoj a modernizáciu onkologických pracovísk celoslovenského 
významu, v hodnote takmer 2 milióny Euro a zapojiť do našich verejnoprospešných aktivít na podporu 
Národného registra darcov kostnej drene SR, viac ako 10.000 „Dobrákov od Kosti“. 

Všetky naše aktivity plánujeme a realizujeme s absolútnym dôrazom na efektivitu, účelnosť a adresnosť 
použitých zdrojov. Naše krédo „chceme pomáhať liečiť, nie zmierňovať následky“ je hlavným kritériom pri 
výbere projektov ktoré chceme zrealizovať, alebo podporiť.  

Akákoľvek snaha by však bola zbytočná bez ústretovosti, ochoty a hlavne štedrosti  Vás, našich „O Kvapku 
Lepších“ podporovateľov, donorov a sponzorov, ktorí naše projekty s porozumením a láskou podporujete 
finančne, produktovo, ale aj Vašim osobným dobrovoľníckym vkladom. A preto Vám všetkým patrí naše 
veľké VĎAKA, za mňa a mojich kolegov, ale aj za statočné rodiny onkologicky chorých detí, ktorým sú naše 
aktivity venované.

Buďte prosím aj naďalej s Kvapkou Nádeje, o kvapku lepší.

Úvodné slovo
predsedu správne j  rady

Vendula  Pizingerová 
zakladateľka Nadácie Kvapka Nádeje
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PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE 
KVAPKA NÁDEJE ZA ROK 2018
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



7

KVAPKA NÁDEJE  
PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE od roku 2010 dokázala zrealizovať množstvo projektov na pomoc detským on-
kologickým pacientom, ktorých celková hodnota už presiahla 1,9 milióna Eur. Sme hrdí na efektivitu a ce-
lospoločenský 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 inten-
zívnej medicíny, Kliniku detskej neurológie, referenčné centrum pre diagnostiku detských leukémií a lym-
fómov a pomôcť Národnému registru darcov kostnej drene zakúpením nového prístroja za 100 tis. EUR a 
získaním viac ako 10000 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 predovšet-
kým detí postihnutých nádorovým ochorením na území Slovenskej republiky.

S cieľom zvýšenia nádeje na vyliečenie ťažko chorých detí  a po bohatých skúsenostiach zakladateľky na-
dácie 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 Klini-
ky 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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DOBRÁK OD KOSTI 2018
V nadväznosti na úspechy celoslovenskej verejnoprospešnej kampane „DOBRÁK OD KOSTI “, ktorá bola za-
meraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR, rozhodla sa NADÁCIA KVAPKA NÁDE-
JE pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a vďaka podpore všetkých troch zdravotných poisťovní na 
Slovensku – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera a Zdravotná poisťovňa Union, 
pokračovať v tejto kampani aj počas roka 2018. 

Ambasádorom kampane pre rok 2018 sa stal populárny slovenský herec Juraj Bača, ktorý svojou osobnou 
angažovanosťou motivoval mnohých mladých ľudí a významne prispel k navýšeniu počtu registrovaných 
potenciálnych darcov. Zároveň svojou popularitou pomohol k zvýšeniu verejného povedomia o problema-
tike darcovstva krvotvorných buniek na Slovensku. 

Všetky laboratórne vyšetrenia potrebné pre zaradenie záujemcov do registra darcov boli zabezpečované 
Národnou transplantačnou organizáciou. Kampaň bola v roku 2018 bola opäť prioritne zameraná na štu-
dentov vysokých škôl a univerzít, ako na najperspektívnejších potenciálnych darcov krvotvorných buniek, 
ktorí môžu byť v registri evidovaný aj 40 rokov, čím podstatne zvýšia nádej na nájdenie vhodného darcu 
pre pacientov indikovaných na transplantáciu krvotvorných buniek.

Počas roka 2018 sa do kampane „DOBRÁK OD KOSTI“ zapojili študenti Prešovskej univerzity v Prešove,  Slo-
venskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej uni-
verzity v Košiciach a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale napr. aj zamestnanci spoločnosti Lear 
Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Vďaka tejto kampani, vďaka všetkým médiám a ambasádorom kampaní ku koncu júla 2018 sa poda-
rilo významne prispieť k rozšíreniu databázy dobrovoľných darcov kostnej drene a k tomuto termí-
nu register evidoval už 16.131 registrovaných darcov. Veríme, že Slovensko má ešte väčší potenciál 
a do registra sa ešte prihlásia ďalší DOBRÁCI OD KOSTI, ktorí MAJÚ SLINU a sú pripravení zachrániť 
niekomu  život.
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Verejná zbierka „KVAPKA NÁDEJE PRE 
DETSKÚ ONKOLÓGIU“
Po predchádzajúcich úspešných verejných zbierkach, ktoré pomohli nadácií zrealizovať jej „O Kvapku Lep-
šie“ charitatívne projekty v minulých rokoch bola aj v roku 2018 celoročná činnosť a aktivity nadácie za-
merané na zdarný priebeh verejnej zbierky pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“ na 
všeobecne prospešný účel ochrany zdravia. Verejná zbierka bola registrovaná MV SR v registri zbierok pod 
registrovým číslom 000-2016-022914. Uvedená verejná zbierka bola platná do 18. júla 2018.

V zmysle rozhodnutia správnej rady nadácie v roku 2018 sme požiadali o povolenie novej verejnej zbierky. 
Ministerstvo vnútra SR Rozhodnutím č. SVS-OVS2-2018/22349 s právoplatnosťou od 26.07.2018 povolilo 
novú verejnú zbierku pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“ s platnosťou do 31. júla 
2019. Zbierka je zapísaná v registri verejných zbierok pod číslom 000-2018-22349.
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REKONDIČNÝ TÁBOR PRE DETI PO 
TRANSPLANTÁCII KOSTNEJ DRENE, 
PLNÝ GRÉCKEHO SLNKA A MORA
02. - 09. 06. 2018 – Peloponéz, Grécko 

Aj v roku 2018 pripravila Nadácia Kvapka Nádeje v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Hydrotour  pre 
detských onkologických a hematologických pacientov, ktorí absolvovali náročnú, život zachraňujúcu trans-
plantáciu kostnej drene, týždenný rekondičný pobytový tabor pri mori. Spolu so svojimi obetavými rodičmi 
strávili dlhé mesiace v nemocnici, vytrhnutí zo svojich domovov, od rodín, z bežného každodenného života 
a preto organizátori rekondičného pobytu pevne veria, že prímorský pobyt na Peloponézskom polostrove 
prispeje k úspešnej fyzickej aj psychosociálnej rekonvalescencii týchto malých pacientov a ich rodín.

Rodinné rekreačné pobyty pri mori preukázateľne zlepšujú celkový zdravotný stav, podporujú rehabilitáciu 
pacientov a odbúravajú dlhodobý nadmerný  ctivi, ktorý rodiny detských pacientov musia pri náročnej lieč-
be prekonávať.  Zároveň  významne prispievajú k ozdraveniu rodinných vzťahov, ale aj k resocializácií detí 
po dlhodobom vytrhnutí z bežného detského života a zaradeniu sa medzi svojich vrstovníkov.

Nadácia Kvapka Nádeje organizuje rekondičné tábory pre deti, ktoré absolvovali transplantáciu kostnej 
drene už od svojho založenia v roku 2010. Tieto pobyty patria k najúspešnejším formám psychosociálnej 
starostlivosti o detských onkologických pacientov. Cestovná kancelária Hydrotour opakovane podporila 
charitatívne  ctivity Nadácie Kvapka Nádeje a tento rok opäť prejavili svoju štedrosť.
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BENEFIČNÝ GALAVEČER  
„NOC NÁDEJÍ 2018“
8. 12. 2018 

V sobotu 8. decembra 2018 mali diváci RTVS na Jednotke, ale aj na online live streame možnosť sle-
dovať benefičný galavečer Noc nádejí 2018. Už 9.ročník benefičného galavečera Nadácie Kvapka nádeje 
bol vyvrcholením celoročných aktivít Nadácie Kvapka Nádeje. Za účasti populárnych osobností v progra-
me opäť zažiarili príbehy statočných detských bojovníkov so zákernými onkologickými ochoreniami , ale aj 
stretnutia s darcami kostnej drene, ktorí im zachránili život. 

V programe mali diváci možnosť vidieť, ako Nadácia Kvapka Nádeje pomáhala v roku 2018 a so známymi 
skladbami vystúpili  Katarína Knechtová, Celeste Buckingham a BL Gospel, Svetlana Rymarenko a Cimbal 
Brothers, Miroslav Dvorský, Martin Chodúr, Miro Jaroš, Peter Cmorík Band a Daniela Lovlin, Filip Jančík, 
Detský a dievčenský zbor SRo a ďalší. Programom sprevádzali opäť Jarmila Lajčáková-Hargašová, Karin Maj-
tánová, Juraj Bača a Michal Slanička.

Počas galavečera Noc Nádejí 2018 mali diváci možnosť prispieť na aktivity nadácie zaslaním darcovskej 
SMS správy na číslo 830 v sieti troch najväčších operátorov -Orange Slovensko, T-com a O2 Slovensko, ale aj 
zaslaním akejkoľvek čiastky na účet verejnej zbierky. Vďaka ochote a štedrosti divákov a sponzorov sa tento 
večer podarilo vyzbierať fantastických 234.008,- EUR. 
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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 2018 Shell prispieť  
na prístrojové dovybavenie Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkoló-
gie 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. 

Vďaka tejto forme spolupráci na účet nadácie v roku 2018 pribudla suma 77.200 EUR.

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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O KVAPKU VÄČŠIA RADOSŤ 
Z PEČENIA
V roku 2018 sa podarilo nadviazať zaujímavú spoluprácu s tradičným výrobcom rastlinných tukov UPFIELD. 
V čase od 1. Novembra do 31.12.2018 spotrebitelia nákupom akéhokoľvek balenia rastlinného tuku na 
pečenie HERA prispievali jedným percentom z ceny na podporu Nadácie Kvapka nádeje. V rámci kampane 
„O Kvapku väčšia radosť z pečenia“ sa podarilo získať sumu 15.264 EUR, ktorá pôjde na podporu liečby on-
kologicky chorých detských pacientov. 
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Sme hrdí na skutočnosť, že sa nám počas roka 
2018 podarilo v súlade so svojim poslaním na 
pomoc pri zlepšení diagnostických a liečebných 
postupov a zvýšení kvality poskytovania zdra-
votnej starostlivosti zabezpečiť pre detských 
onkologických pacientov niekoľko nových, 
moderných a hlavne efektívnych prístrojov:
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB V BRATISLAVE

17. apríla 2018 odovzdali zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje Štefan Bernát a herec Juraj Bača vedeniu 
Národného ústavu detských chorôb v Bratislave moderné, efektívne a mimoriadne precízne prístrojové 
vybavenie na prípravu parenterálnej výživy. 

Prístroj MEDIMIX multi MF4120S je určený na prípravu individuálnej parenterálnej, t. j. vnútrožilovej výživy 
za aseptických - sterilných podmienok, s optimalizáciou kompatibility jednotlivých komponentov v roz-
toku. Táto výživa je určená pre starostlivosť pri najnáročnejších zdravotných stavoch, ktoré neumožňujú 
malým pacientom iným spôsobom doplniť potrebnú energiu a živiny.

V parenterálna výživa sa najčastejšie predpisuje pre pacientov s poškodením, chorobami a zdravotnými 
indikáciami tráviaceho traktu, medzi ktoré často patria aj onkologický pacienti Transplantačnej jednotky 
kostnej drene, Kliniky detskej hematológie a onkológie, ktorí podstupujú liečebné procedúry, ktoré obme-
dzujú činnosť tráviaceho traktu. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pripravujú vaky s paren-
terálnou výživou pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov od narodenia do 19 rokov.

Optimalizácia výživy pacientov je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech liečebného 
procesu a následné zotavovanie sa a rehabilitáciu. Individuálne špecifikovaná výživa významne ovplyvňuje 
hojenie rán, dĺžku pobytu v nemocnici a výrazne znižuje pravdepodobnosť komplikácií spojených s liečeb-
ným procesom
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DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 
BANSKÁ BYSTRICA

Správca nadácie Štefan Bernát a členka správnej rady Nadácie Kvapka Nádeje Jarmila Lajčáková Hargašová 
odovzdali  10. októbra 2018 zástupcom vedenia  Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bys-
trici, diagnostický mikroskop pre hematologickú ambulanciu, ktorého úlohou je pomáhať pri rýchlej 
a precíznej diagnostike hematologických a onkologických ochorení detských pacientov.

Podpora rozvoja regionálnych zdravotníckych pracovísk na Slovensku patrí k základným programovým 
cieľom Nadácie Kvapka Nádeje. Preto sme sa rozhodli na základe žiadosti Detskej fakultnej nemocnice s 
poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá je najväčším zdravotníckym pracoviskom stredoslovenského regiónu, 
obstarať pre hematologické oddelenie tejto nemocnice Mikroskop Zeiss Axio Lab. A1 trinokulár s príslušen-
stvom, ktorého hodnota presiahla 7.000,- EUR. Tento moderný prístroj umožní  kvalitnú a hlavne promptnú 
diagnostiku hematologických vzoriek a zároveň umožní ich prehľadnú a bezpečnú archiváciu. Súčasťou 
prístroja sú kvalitné objektívy napojené na kamerový systém so softvérom, ktorý umožní elektronické odo-
sielanie výsledkov diagnostického procesu na externú konzultáciu s ďalšími odbornými pracoviskami, ale 
aj prípravu obrazových materiálov pre výskum, prezentáciu na odborných konzíliách, hematologických 
konferenciách, ale aj odbornú výučbu nových lekárov a diagnostických odborníkov.
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DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE

Nadácia Kvapka Nádeje financovala v rámci svojho programu podpory regionálnych nemocníc rekonštruk-
ciu, prestavbu a modernizáciu vzduchotechnickej technológie formaldehydového laboratória nemocnič-
nej lekárne v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v hodnote viac ako 5.000,- EUR. 

S prihliadnutím na žiadosť Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ktorá našu nadáciu ohľadom tohto 
projektu oslovila, bolo súčasťou prestavby a modernizácie, ktorá prebiehala počas októbra 2018, aj dodáv-
ka nového odsávacieho digestora, ktorého úlohou je zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prevádzku laborató-
ria pre centralizovanú prípravu roztokov pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Endoskopického 
pracoviska Kliniky detí a dorastu a Centrálny operačný trakt  Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

 



18

Poďakovanie darcom, partnerom  
a spolupracovníkom  
Nadácie Kvapka Nádeje
Zo srdca ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí v roku 2018 prispe-
li svojimi finančnými alebo vecnými darmi na charitatívne 
projekty 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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Shell 66 935,76
Nadácia Allianz 36 000,00
Slov. advokátska komora 6 950,00
FAIRMARK SARL 5 000,00
GALGAN MUSIC 3 000,00
Nadácia ACADEMIA 3 000,00
Iveta Ružičková 1 490,00
Jaroslav Haščák 1 000,00
Katarína Rokusová 1 000,00
IKAR 995,72
Garančný fond investícií 718,13
Lenka Krebešová 600,00
New Hattrick s.r.o. 600,00
Tatiana Rybnikárová 550,00
Mária Czellariková 500,00
Tomáš Drucker 500,00
Miloslav Haščák 500,00
Dušan Husák 500,00
Vladimír Veselý 480,00
Talk Online Panel 466,00
Miroslav Čurilla 300,00
Martina Medek 268,00
Panta Rhei 260,78
Márius Hričovský 250,00
Peter Pavelka 240,00
Maroš Mikuš 220,00
Ján Siváček 220,00
Zuzana Kovačičová 212,12
Andrea Drobná 200,00
Daniela Glatzová 200,00
Jozef Korček 200,00
Igor Ormandy 200,00
Roman Patak 200,00
Dominik Sepp 200,00
Ján Vaverčak 200,00
IVA Trade s.r.o. 150,00
Marta Reháková 150,00
Eva Škultétyová 150,00
VÚB, ev. účty odboru 4400 150,00
Mário Hadnad 120,00
Juraj Škorvanek 120,00
Vladimír Sikimič 111,00
Marta Žabková 110,00
Martin Boháč 100,00
Daniela Brezová 100,00
Michal Budaj 100,00
Marcel Dedík 100,00
Vlastimil Džunko 100,00
Jana Džunková 100,00
Radovan Fekete 100,00
Beáta Ferenčáková 100,00
Andrea Gdovinová 100,00
Tatiana Gulová 100,00
Zdenka Harakalová 100,00
Pavol Hmira 100,00

Andrej Hós 100,00
Jaroslav Hrnek 100,00
Marián Husár 100,00
Patrik Javorčík 100,00
Martin Jaša 100,00
Oľga Koľajová 100,00
Imrich Krajmer 100,00
Michal Kuba 100,00
Helena Kubišová 100,00
Peter Kuruc 100,00
Radko Kuruc 100,00
Anna Lavrinčíková 100,00
Danka Lazarová 100,00
Viktor Lehotzký 100,00
Lívia Levarská 100,00
Branislav Litavský 100,00
Denisa Madudová 100,00
Martina Majerčáková 100,00
Pavol Malich 100,00
Milan Mrazek 100,00
Marcel Nižník 100,00
Elena Pajerová 100,00
Július Pangrác 100,00
Martin Pavelek 100,00
Pavel Pekarčík 100,00
Maroš Priganc 100,00
Juraj Priputen 100,00
Emil Richter 100,00
Zbyhněv Stebel 100,00
Vladimír Strieženec 100,00
Boris Susko 100,00
Viera Sysáková 100,00
Stanislav Špánik 100,00
Terézia Švecová 100,00
Peter Tabacek 100,00
Peter Tkáč 100,00
Miroslava Tomašeková 100,00
Hana Uríková 100,00
Milan Valašík 100,00
Andrea Valašková 100,00
Martin Višňanský 100,00
Katarína Zvarová 100,00
Renáta Žigová 100,00
Peter Sasin 99,00
Blažena Strečanská 90,00
Vladimír Kubiš 75,00
Erik Maleta 70,00
AK Kovár a partnery 60,00
Daniela Čerňáková 60,00
Jana Tatranská 60,00
Zdenek Borcha 51,00
Juraj Badal 50,00
Michal Baranovič 50,00
František Bdžoch 50,00
René Bilič 50,00

Barbora Brezová 50,00
Anna Cenigová 50,00
Rastislav Droppa 50,00
Marcela Droppová 50,00
Martina Dulebová 50,00
ERIN Consulting s.r.o. 50,00
Tomáš Farber 50,00
Dana Filková 50,00
Katarína Gažová 50,00
Ingrid Gergelová 50,00
Jana Hadvabová 50,00
Vladimír Hašík 50,00
Helena Horovčáková 50,00
Ľubomír Hrnčiar 50,00
Adriana Hudecová 50,00
Mária Jakubová 50,00
Ján Jurica 50,00
Lýdia Juricová 50,00
Janka Kalivodová 50,00
Štefan Klein 50,00
Zita Kolembusová 50,00
Božena Komendová 50,00
Alena Kopernická 50,00
Miroslav Kovalík 50,00
Milan Kurčík 50,00
Miroslav Kusenda 50,00
Emil Kviatkovský 50,00
Ivan Matuščin 50,00
Ivan Mikula 50,00
Ivan Miškolci 50,00
Daniel Mlynár 50,00
MT-Špeciál 50,00
Juraj Nagy 50,00
Anna Nováková 50,00
Ľuboš Ostatník 50,00
Božena Pateková 50,00
Michaela Petrášová 50,00
Jozef Poprac 50,00
Miroslav Privrel 50,00
Vladimír Pury 50,00
Kristína Rácová 50,00
Veronika Rišková 50,00
Ivan Rybár 50,00
Ľubomír Slovák 50,00
Katarína Sollárová 50,00
Tamara Šatanková 50,00
Miriam Ševčíková 50,00
Pavel Šinger 50,00
Eduard Tuna 50,00
Marta Tuššová 50,00
Diana Vďačná 50,00
Rastislav Zimmermann 50,00
Zdenka Wunderová 50,00

Najväčšími finančnými darcami Nadácie Kvapka Nádeje  
za rok 2018 boli:
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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 2018 pri zabezpečení jej činnosti a zabezpečení 
verejnej zbierky a sprievodných aktivít na podporu verejnej zbierky.

Osobitné poďakovanie patrí RTVS, ktorá významnou mierou prispieva k podpore činnosti Nadácie a zároveň 
už 9-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.
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Ďakujeme všetkým o kvapku lepším partnerom, ktorí nás 
podporovali a s nami pomáhali v roku 2018:
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Záverečné hodnotenie uplynulého obdobia
Nadácia KVAPKA NÁDEJE v roku 2018 popri pomoci a podpore Transplantačnej jednotky kostnej 
drene NÚDCH Bratislava, pokračovala v proaktívnej kampani na podporu Národného registra darcov 
kostnej drene SR pri jeho budovaní a efektívnom rozvoji. Zároveň sa pokračovala v realizácii projektov 
zameraných na skvalitnenie diagnostických, liečebných a rehabilitačných procesov.  Nadácia v roku 
2018 sa snažila o upevnenie svojej pozície ako inovatívna, proaktívna a spoločensky akceptovaná  
organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a významom, ktorej dobré meno, reputácia a úspešne 
zrealizované projekty svedčia o dôveryhodnosti a efektivite činnosti NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE.

Správna rada Nadácie Kvapka nádeje na svojom zasadaní dňa 03.11.2017 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 2018 vo výške maximálne 30% z celkových príjmov 
nadácie v roku 2018. Výška celkových výdavkov na správu nadácie v roku 2018 v skutočnosti 
predstavovala 15,23 % z celkových príjmov Nadácie v roku 2018, ale 14,10 % z celkových 
príjmov predstavovali náklady na propagáciu verejnoprospešného účelu a iba 1,13 % tvorili 
prevádzkové náklady.  Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu boli vo forme nákladov 
na propagáciu a mediálnu podporu svojej činnosti a jednotlivých aktivít v roku 2018. Vďaka všetkým 
partnerom a spolupracovníkom, ktorí spolupracovali s nadáciou v roku 2018 bez nároku na honorár, 
mohla nadácia minimalizovať svoje prevádzkové náklady na úroveň 1,13% z výnosov nadácie.

Správcovi a ani členom iných orgánov nadácie v roku 2018 nebola vyplatená žiadna odmena. 

Počas sledovaného obdobia nedošlo k žiadnej zmene v orgánoch nadácie (Správna rada, Dozorná 
rada).

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 
21. 05. 2018.
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Príjmy nadácie za rok 2018
Príjmy z verejnej zbierky 01.08.2016-31.07.2018 132.519,72 EUR

Z toho: z SMS zbierky 663 117 44.049,00

663 118 30.771,00

663 119 27.129,00

od fyzických osôb 663 001 13.200,83

od iných organizačných zložiek 661 000 0,00

od ostatných organizácií 662 000 300,00

662 002 995,72

662 003 15.063,26 

662 005 718,13

662 008 48,78

662 101 244,00         

Príjmy z verejnej zbierky 01.08.2018-31.07.2019 69.396,65 EUR
od fyzických osôb 663 001           13.742,55

Od ostatných organizácií 662 001          2.090,00

662 004         53.392,10

662 102              172,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane 43.394,34 EUR
665 001 43.394,34

Ostatné prijaté finančné a nefinančné dary 37.950,00 EUR
646 000 37.950,00 

Prijaté úroky  a kurzové zisky 71,12 EUR     
644 003 1,07

645 000 70,05

CELKOM PRÍJMY ZA ROK 2018: 283.331,83 EUR
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Výdavky nadácie za rok 2018
Poskytnuté príspevky 224.921,19 EUR

Z toho: Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky 2016-2018 163.268,00

Poskytnuté príspevky z 2% z dane roku 2017 42.526,63

Poskytnuté príspevky z 2% z dane roku 2018 5.126,56

Poskytnuté príspevky z Ostatných príjmov Nadácie 14.000,00

Výdavky na správu nadácie 43.140,72 EUR
Z toho: Výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 EUR

Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 39.940,36  EUR

501 001 306,54

518 005 30.420,40 

518 102 2.680,00 

518 109 6.533,42

Výdavky na prevádzku nadácie 1.081,12  EUR

501 100 165,55

512 000 311,40

518 001   499,16

518 002 105,01

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 2.119,24  EUR

538 21,50

544 851,66

545 808,83

549 437,08

591 0,17

Ostatné výdavky 57.431,87 EUR
Z toho: organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 57.431,87 EUR

501 008 162,00

512 002 50,00

513 002 89,97

518 104 57.129,90

CELKOM VÝDAVKY ZA ROK 2018: 325.493,78 EUR

Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie -42.161,95 EUR
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FINANČNÁ
ČASŤ
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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. Dalh odobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002    

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

 Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004

 Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005

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

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007    

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

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

 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

3. 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

Súvaha k 31. decembru 2018
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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. 051 029 149 741 149 741 158 082

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030  240  240  240

 Materiál (112+119) - 191 031

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

 Výrobky (123 - 194) 033 240 240 240

 Zvieratá (124 - 195) 034

 Tovar (132+139) - 196 035   

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

2. 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

3. Krá tkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 40 023 40 023 97 366

 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 2 723 2 723 45 374

 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 37 300 37 300 51 992

4. Fina nčné účty r. 052 až r. 056 051 109 478 109 478 60 476

 Pokladnica (211 + 213) 052 13 293 x 13 293 13 857

 Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 96 185 x 96 185 46 619

 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. 059 057 172 172 74

1. Nák lady budúcich období (381) 058 172 172 74

Príjmy budúcich období (385) 059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 149 913 149 913 158 156
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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. 073 061 107 500 149 662

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) 072 143 024 118 792

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + 
r.074 + r.101) 073 -42 162 24 232

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 42 413 8 494

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 12 413 -21 506

 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 12 413 7 855

 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 0 -29 361

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 30 000 30 000

 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 30 000 30 000

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

 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

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. 101 104 149 913 158 156

Súvaha k 31. decembru 2018
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Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

Číslo 
účtu Náklady č. r. Hlavná 

nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 634 634 3 592

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03    

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05 1 726 1 726  

513 Náklady na reprezentáciu 06 3 340 3 340 1 501

518 Ostatné služby 07 92 753 92 753 87 443

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 22 22 10

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19 852 852 852

545 Kurzové straty 20 809 809 580

546 Dary 21 14 000 14 000 128 434

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 437 437 349

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 47 653 47 653 6 569

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 163 268 163 268 141 527

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 325 494 325 494 370 857

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2018
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Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

Číslo 
účtu Náklady č. r. Hlavná 

nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 39   

602 Tržby z predaja služieb 40    

604 Tržby za predaný tovar 41     

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53 1 1 11

645 Kurzové zisky 54 70 70 575

646 Prijaté dary 55 37 950 37 950 126 477

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

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

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0 0 13

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 73 024 73 024 101 059

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 128 893 128 893 115 326

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 43 394 43 394 51 630

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 283 332 283 332 395 091

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -42 162 -42 162 24 234

591 Daň z príjmov 76 0 0 2

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 78 -42 162 -42 162 24 234

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2018
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Poznámky k 31. decembru 2018 
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.

(3)  
Meno, priezvisko člena Názov orgánu

Václava Svobodová Predseda správnej rady, zakladateľ nadácie

Daniela Hantuchová 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 predovšet-
kým detí postihnutých nádorovým ochorením

(5)  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za úč-
tovné 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 7 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 2018 boli nemenené

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Nadácia vlastnou činnosťou vytvára databázu darcov kostnej drene.

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť nenakupovala ani nevytvárala.
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, Zásoby boli ocenené obstarávacou cenou
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
(7)  Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvor-

ba, 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

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý 
preddavok na zásoby

Zásoby spolu 240 240
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(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

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie opravnej 
položky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Pohľadávky 
z obchodného styku 45374 2723

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky 51993 37300

Pohľadávky spolu 97367 40023

(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

bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 40023 97367

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 40023 97367

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období (381) 172 74

Z toho domény 172 74

Príjmy budúcich období (385)

Spolu 172 74

 (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, pri-
oritný 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.
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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 118792 24232 143024

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 24232 24232 -42162 -42162

Spolu 143024 -4908 -4908 24232 100862

(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  24232

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  24232

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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c) 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 12413 7856

Krátkodobé záväzky spolu 12413 7856

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
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 2017 je 25.000 EUR. Splatnosť úveru 
bola v roku 2018 predĺžená do 30.9.2019.
Zostatok úveru ku koncu roka 2018 je 30.000 EUR.
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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 hlav-

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

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie –podnikateľská 
činnosť

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Kampaň Máte slinu 0 116175

Spolu 0 116175

(2)  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 01.08.2018-31.07.2019 69 397  

Verejná zbierka 01.08.2016-31.07.2018 132 520 216 398

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary 37 950 10 302

Príspevky z podielu zaplatenej dane   43 394 51 630

Spolu 283261 278330

(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 1 11

Ostatné výnosy 70 575

Spolu 71 586

(5)  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 48 216 34 985

-z toho výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 33 408 28 450

-z toho výdavky na propagáciu 2% z podielu zapl. dane 6 533 4 815

-z toho výdavky na prevádzku nadácie 1 081 1 720

Výdavky na organiz.kultúrno-spoločenských  a športových podujatí 57 432 57 552

-z toho výdavky na NOC nádejí 57 432 57 552

Spolu 105 648 92 537
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Položky nákladov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2016 0 2 280

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2017 42 527 4 288

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2018 5 126 0

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2016-2018 163 268 141 527

Poskytnuté príspevky vecné dary 0 8 199

Poskytnuté príspevky z Ostatných príjmov nadácie 14 000 120 235

Spolu 219 846 276 529

(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

Reklama na 2% 5 075  

Rekondičný tábor pre deti 42 181 2 281

Mikroskop Zeiss 397  

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 47 653 2 281

(7)  Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobit-
ne 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 21 10

Bankové poplatky
Debetné úroky 
Kurzové straty

437
852
809

349
852
580

Daň z úrokov na BÚ nadácie  2

Spolu 2 119 1 793



38



39

Správa 
nezávislého 

audítora



40



41



42



43



44

Nadácia KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83

821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 4342 3901
Fax: +421 2 4342 3900

E-mail: info@kvapkanadeje.sk
www.kvapkanadeje.sk


