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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 9

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,

Keď sme v roku 2010 začínali na Slovensku, ako nová a neznáma nadácia, ktorej cieľom bolo prioritne pod-
poriť nedostatočne vybavenú a prehliadanú Transplantačnú jednotku kostnej drene v  Detskej fakultnej 
nemocnici v Bratislave, boli naše ciele s ohľadom na ekonomickú, ale aj spoločenskú situáciu na Sloven-
sku, ako aj mimoriadne silné postavenie charitatívnych organizácií, dlhodobo pôsobiacich na Slovensku, 
pomerne opatrné. Preto som nesmierne hrdá a vďačná za to, že sa za 10 rokov aktívnej činnosti Nadácia 
Kvapka Nádeje, vďaka osobnej angažovanosti a aktivite mojich slovenských kolegov, pod vedením správcu 
nadácie pána Štefana Bernáta, etablovala ako mimoriadne aktívna, efektívna, ale hlavne k dôveryhodná 
nezisková organizácia, ktorá si našla svoje permanentné miesto na Slovensku.   

Naše verejnoprospešné projekty celoslovenského významu, ktorých hodnota presiahla 2 milióny Euro sú 
najlepšou referenciou efektivity našej filantropickej činnosti, ktorej efekt majú možnosť využiť detský onko-
logický a hematologický pacienti z celého Slovenska. Zároveň nás veľmi teší a motivuje úspech celosloven-
skej kampane  „Dobrák od Kosti“, ktorej sa darí stále rozširovať databázu dobrovoľných darcov krvotvorných 
buniek, Národného registra darcov kostnej drene S, hlavne z radov mladých, aktívnych a uvedomelých ľudí.

Naše krédo „chceme pomáhať liečiť, nie zmierňovať následky“ zostáva v popredí pri plánovaní všetkých na-
šich aktivít a projektov, tak aby bol zachovaný vysoký štandard efektivity, účelnosti a adresnosti použitých 
zdrojov. 

Na záver chcem poďakovať v mene našej nadácie, ale aj v mene zdravotníkov a hlavne statočných rodín on-
kologicky chorých detí, ktorým sú naše aktivity venované, VÁM našim „O Kvapku Lepším“ podporovateľom, 
donorom a sponzorom, ktorí naše projekty s porozumením a láskou podporujete finančne, produktovo, ale 
aj Vašim osobným dobrovoľníckym vkladom.

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 2019
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 on-
kologickým pacientom, ktorých celková hodnota už presiahla 2 milióny 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 2019
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 2019. 

Kampaň bola v roku 2019 bola opäť prioritne zameraná na študentov vysokých škôl a univerzít, ako na 
najperspektívnejších potenciálnych darcov krvotvorných buniek, ktorí môžu byť v prípade ich dobrého 
zdravotného stavu evidovaný v registri darcov krvotvorných buniek až do 60 roku života, čím sa výrazne 
zvýši nádej na nájdenie vhodného darcu pre pacientov indikovaných na transplantáciu krvotvorných bu-
niek. Laboratórne vyšetrenia potrebné pre zaradenie záujemcov do registra darcov boli zabezpečované 
Národnou transplantačnou organizáciou.

Počas roka 2019 sa do kampane „DOBRÁK OD KOSTI“ aktívne zapojili členovia Bratislavského spolku medi-
kov a Spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj Spolku medikov mesta Košice, 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí popularizovali myšlienku kampane „DOBRÁK OD KOSTI“ 
v rámci verejných informačných podujatí „Zdravie pod kontrolou“ a „5 minút pre zdravie“, ktorými oslovili 
verejnosť v známych obchodných centrách v Bratislave a Košiciach.

Vďaka mediálnej podpore a aktívnemu oslovovaniu verejnosti sa aj v roku 2019 podarilo významne 
prispieť k rozšíreniu databázy dobrovoľných darcov kostnej drene už takmer 20.000 registrovaných 
darcov. Napriek pozitívnym výsledkom kampane „DOBRÁK OD KOSTI“ sme naďalej presvedčení, že 
potenciál slovenských darcov nie je ešte zďaleka vyčerpaný a aj v nasledujúcom období sa budeme 
snažiť motivovať ďalších DOBRÁKOV 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 2019 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 000-2018-022349. Uvedená verejná zbierka bola platná do 31. júla 2019.

V zmysle rozhodnutia správnej rady nadácie v roku 2018 sme požiadali o predĺženie platnosti povolenia 
našej verejnej zbierky. Ministerstvo vnútra SR Rozhodnutím č. SVS-OVS2-2019/023671-01 s právoplatnos-
ťou od 02. 08. 2019 predĺžilo povolenie verejnej zbierky pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ 
ONKOLÓGIU“ s platnosťou do 31. júla 2020. Zbierka je zapísaná v registri verejných zbierok pod číslom 
000-2018-22349.
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Shell Clubsmart 
Aj v roku 2019 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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O Kvapku lepšie  
Winter Classic Games 2019
2. a 3. februára 2019 sa na banskobystrických Štiavničkách uskutočnilo exhibičné hokejové podujatie  
Winter Classic Games 2019 v rámci ktorého sa odohral atraktívny „Súboj hokejových legiend“, spojený 
s jedinečnými šúťažami zručnosti. V rámci tohto podujatia mohli diváci podporiť charitatívne aktivity 
Nadácie Kvapka Nádeje kúpou originálnych turnajových čapíc. Hokejové legendy Richard Lintner, Richard 
Zedník,  Ján Lašák či Rastislav Pavlikovský sa okrem aktivít na ľade zúčastnili aj atraktívneho charitatívneho 
pokrového turnaja, ktorý organizovala spoločnosť Rebuy Stars.. 

Nadácia KVAPKA NÁDEJE na podporu svojej činnosti aj v roku 2019 zorganizovala rad spoločensko-
kultúrnych a športových podujatí s medzi najvýznamnejšie patrili:
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Drobnosti, ktoré potešia a vyčaria úsmev natvárach detských 
pacientov
Vďaka našim štedrým produktovým partnerom sa nám počas roka 2019 opakovane podarilo pripraviť slad-
ké prekvapenie pre deti, ktoré sú z dôvodu dlhodobej liečby hospitalizované na onkologických oddele-
niach nemocníc v Bratislave a Banskej Bystrici.

Cukrovinky od spoločnosti Cloetta Slovakia pod prísnym dohľadom zdravotného personálu, priniesli slad-
ký úsmev na tváreh detských pacientov Transplantačnej jednotky kostnej drene, Kliniky detskej hematoló-
gie a onkológie, Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Osviežujúce zmrzliny Mrož, počas letných mesiacov, spríjemňovali letné mesiace deťom a obetavým zdra-
votníkom, ktorí museli stráviť horúce dni na onkologickom oddelení v Banskej Bystrici. 

Sladké a voňavé šišky od La Donuteria potešili deti aj dospelých po rekondičnom tábore, ktorý Nadácia 
Kvapka organizovala aj v roku 2019.
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„ Amazing ´úžasný“ Amazon!“
Na znak solidarity s detskými onkologickými pacientmi, sa viac ako 1000 zamestnancov  Amazon /Slovakia/ 
s.r.o.  rozhodlo prísť 18. a 19. septembra do práce v pyžame. Okrem lokálnej iniciatívy sa zapojili zamest-
nanci po celej Európe, Severnej Amerike, Austrálie a Japonsku. Toto gesto znamená podporu pre všetky 
deti, ktoré bojujú s rakovinou a počas liečby a uzdravovania sa môžu stráviť v pyžame celé roky. Spoločnosť 
sa na Slovensku rozhodla podporiť Nadáciu Kvapka nádeje, ktorá sa kontinuálne stará o liečebné, školské, 
kultúrne a sociálne potreby detí s nádorovým ochorením. Spoločnosť Amazon venovala 25 000 eur na ná-
kup zdravotníckeho a prístrojového vybavenia a 3000 eur za zamestnancov, ktorí prišli počas 48-hodinovej 
výzvy do práce v pyžame. Za túto čiastku sme nakúpili špeciálne farebné rúška a pracovné oblečenie pre 
zdravotnícky personál transplantačnej jednotky kostnej drene a posteľné prádlo pre deti. Teší nás, že aj 
Amazone je s nami „O Kvapku Lepší“ 
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Charitatívny „Deň Nádejí 2019“ v Bory Mall
Pri príležitosti osláv 10. výročia svojho pôsobenia na Slovensku pripravila Nadácia Kvapka Nádeje v spolu-
práci s OC Bory Mall a RTVS, benefičný koncert Deň Nádejí, ktorý sa uskutočnil 7. 12. 2019 v OC Bory Mall v 
Bratislave. Na tomto podujatí venovanom hlavne deťom vystúpili a  charitatívne aktivity nadácie podporili 
Miro Jaroš, Spievankovo, Suvereno, Majself ako aj ambasádori Nadácie Kvapka Nádeje Jarmila Hargašová 
Lajčáková, Richard Lintner, Karin Majtánová, Juraj Bača ďalší.

Charitatívny Deň Nádejí podporili mimoriadnou akciou aj „o kvapku lepšie“ partnerské predajne siete kníh-
kupectiev Panta Rhei, hračkárstva Alltoys, Titi papiernictvo a Vnímavé deti, v ktorých si ich zákazníci mohli 
od 25. novembra do 15. decembra 2019 zakúpiť a darovať deťom v nemocniciach darčeky s osobným ve-
novaním, alebo prispieť na charitatívne projekty Nadácie Kvapka Nádeje zakúpením benefičnej nálepky 
„DAROVAL SOM KVAPKU NÁDEJE“, ktorej výťažok sa stal súčasťou verejnej zbierky „ Kvapka Nádeje pre 
detskú onkológiu“. Zakúpené darčeky odovzdali zástupcovia nadácia detským nemocniciam v Bratislave, 
Košiciach a Banskej Bystrici.

 



15

Jubilejný 10. ročník benefičného galavečera 
 „NOC NÁDEJÍ 2019“
V sobotu 7. decembra 2019, mali diváci Slovenskej televízie možnosť sledovať jubilejný desiaty ročník be-
nefičného galavečera „Noc Nádejí 2019“.

Oslava to bola vďaka skvelým účinkujúcim, dojímavým príbehom vyliečených detských pacientov a ich 
stretnutiam s darcami krvotvorných buniek, ktorý im zachránili život a samozrejme štedrým sponzorom a 
divákom naozaj honosná a dôstojná.

O hodnotný umelecký zážitok sa postarali populárny slovenskí aj českí umelci Helena Vondráčková, Hana 
Zagorová, Miro Žbirka, Ráchel Skleničková, Adriana Kučerova, Miro Jaroš, Dominika Mirgová, Otokar Klein, 
Dominika Richterová, Martin Chodúr, Kristína Peláková, Suvereno, Martin Madej, Cimbal Brothers a Detský 
a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Večerom sprevádzali moderátori Štefan Skrúcaný, Jar-
mila Hargašová-Lajčáková, Karin Majtánová, Juraj Bača a Michal Slanička.

Vďaka štedrým divákom a sponzorom sa na realizáciu charitatívnych projektov celoslovenského význa-
mu, ktoré Nadácia Kvapka Nádeje realizuje, podarilo počas galavečera Noc Nádejí 2019 vyzbierať viac ako 
200.000,- EUR
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Sme hrdí na skutočnosť, že sa nám počas roka 
2019 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:



17

Rekondičný tábor pre deti po transplantácii kostnej drene
01.-08. 06. 2019 – Peloponéz, Grécko

Aj v roku 2019 pripravila Nadácia Kvapka Nádeje v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Hydrotour  pre ro-
diny detských onkologických a hematologických pacientov, ktorí absolvovali náročnú, život zachraňujúcu 
transplantáciu 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 každodenné-
ho 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 stres, 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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Unikátny prístroj pre detských pacientov národného ústavu 
detských chorôb v Bratislave
Správca nadácie Štefan Bernát a členka správnej rady Nadácie Kvapka Nádeje Jarmila Lajčáková Hargašová 
odovzdali  02. októbra 2019 zástupcom vedenia Národného ústavu detských chorôb v Bratislave moderný 
a na Slovensku jedinečný lekársky systému Thoratec PediVAS pre extrakorporálnu membránovú oxygená-
ciu (ECMO). 

Zabezpečením prístrojového systému Systém Thoratec PediVAS pre extrakorporálnu membránovú oxy-
genáciu (ECMO), určeného na mimotelové okysličovanie krvi detských pacientov, sa nám podarilo splniť 
ambiciózny cieľ, ktorý sme si počas minulého roka vytýčili a avízovali našim podporovateľom v rámci bene-
fičného galakoncertu Noc Nádejí 2018. S prihliadnutím na jeho význam pre záchranu detských pacientov 
z celého Slovenska a akútny stav, spojený s jeho absenciou, ho však zároveň považujeme za jeden z naj-
významnejších, ktorý sa nám za 10 rokov podarilo zrealizovať.

Systém ECMO sa používa pri najzávažnejších a inak neriešiteľných prípadoch zlyhania dýchania a činnosti 
srdca, v dôsledku život ohrozujúcich zaranení alebo ochorení, resp. v dôsledku komplikácií v súvislosti s 
liečbou.

Hlavnou úlohou systému ECMO je dočasne nahradiť proces dýchania a zároveň podporiť činnosť oboch 
komôr srdca a krvného obehu a poskytnúť tak čas, nevyhnutný na liečbu príčiny zlyhania týchto životne 
dôležitých orgánov.



19

Poďakovanie darcom, partnerom  
a spolupracovníkom  
Nadácie Kvapka Nádeje
Zo srdca ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí v roku 2019 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 44 762,57
Nadácia Allianz 20 000,00
Amazon Slovakia s.r.o. 25 000,00
Upfield SK spol. s r.o. 15 264,00
Babík Branislav Ing. 10 000,00
Fairmark Sarl 10 000,00
Greencoop družstvo 5 000,00
Amazon Fulfillment Slovakia 3 200,00
PRO-Hokej, a.s. 2 300,00
Rebuy Stars Lottery 2 250,00
Jungheinrich spol. s r.o. 2 000,00
Bigfood Slovakia s.r.o. 1 500,00
IKAR 1 370,41
Číž Blažej 1 000,00
TU reality Štefko Jaroslav 1 000,00
Comoda, s.r.o. 1 000,00
Kultan Martin 1 000,00
ito team Valachová Jana 660,00
Vaverčák Ján 600,00
Čurilla  Miroslav, Ing. 500,00
Nichta Anton 500,00
Náhly Peter, Ing 500,00
Šufliarska Sabina 500,00
Veselý Vladimír 480,00
Pavlík Miloš 400,00
Šefčovičová Helena 400,00
Verner Richard, Ing 300,00
Vráblová Daniela 300,00
Nemec  Juraj 300,00
Nemec  Juraj 300,00
Gulová Tatiana 300,00
Durdiaková Michaela 260,00
Artspect spol. s r.o. 250,00
Groško Ondrej 250,00
Hričovský Márius 250,00
Mikuš Maroš Ing. 240,00
Pavelka Peter 240,00
Kovačičová Zuzana 234,56
Gondárová Monika 200,00
Šindlerová Mariana 200,00
Lavrinčíková Anna 200,00
Czellariková Mária 200,00
Kullman Boris 200,00
Mathia Jozef 200,00
Šorf Martin 200,00
Infocube s.r.o. 160,00
Dubeň Michal, PhDr. 150,00
Pekarčík Pavol 150,00
Droppa Rastislav 150,00
Škorvánek Juraj 144,00
FONTHIS, s.r.o.  133,00
Žabková Marta 120,00
Hadnad Mário 120,00
Višňanský Martin 120,00
Malich Pavol 100,00
Chabada Svetozár, JUDr. 100,00
Pangrác Julius, Mgr. 100,00
Galbavý Štefan 100,00
Lašková Eva 100,00
J & K Consulting 100,00

Šteňo Andrej 100,00
Kolaj Dezider, PhDr. 100,00
Jambor Roman 100,00
Dvorstiaková Jana 100,00
Stupaková Simona 100,00
Bohunická Eva 100,00
Sysaková Viera 100,00
Nižník Marcel 100,00
Janíček Jaroslav 100,00
Procházka  Matej 100,00
Halanová Zuzana 100,00
Vargová Gabriela 100,00
Pataky Zoltán 100,00
Daumová Jitka 100,00
Jurenko Radovan 100,00
Onderová Iveta, Ing 100,00
Buranský Jozef, ing. 100,00
Ševčík Peter 100,00
Tosalová Jarmila 100,00
Džunko Vlastimil 100,00
Pivarník Tomáš Ing. 100,00
Ostatník Ľuboš, RNDr. 100,00
Tomašeková Miroslava 100,00
Karbas Rastislav 100,00
Benkovičová Monika 100,00
Kubiš Ján, Ing 100,00
Mitura Peter, Ing 100,00
Cesnek Juraj, Ing. 100,00
Žiga Peter, Ing 100,00
Foltáni  Dušan 100,00
MEDJUR s.r.o. 100,00
Tkačovová Jana 100,00
Kukan Eduard, JUDr. 100,00
Greššo Ján 100,00
Hajduček Peter Judr 100,00
Horňák Róbert 100,00
Veltschmidová Beáta 100,00
Reháková Marta 100,00
Lekáreň Mária Humenná 100,00
Paulínyová Anna 100,00
Rusňák Peter, Ing 100,00
Kováč Lukáš 70,00
Cehlárik Branislav 70,00
Leško Marián 60,00
Strašík Dušan, Ing 55,00
Kudlac Ján 50,00
Pobočík Michal 50,00
Priputen Juraj 50,00
Surincik Simon 50,00
Tomanová Michala 50,00
Fishpool Kieran Daniel 50,00
Polková Michaela 50,00
Poprac Jozef, ing. 50,00
Gombasan Ladislav 50,00
Magulová Paulina 50,00
Maleta Erik 50,00
Rybnikárová Tatiana 50,00
Bobeková Milena 50,00
Sloszár Tatiana 50,00
Pury Vladimír 50,00

Ocovský Juraj 50,00
Laczo Matej 50,00
Chudá Jana 50,00
Kučera Juraj 50,00
Gottstein Peter 50,00
Strižko Michal 50,00
Vertik Pavol 50,00
Vaľko Miroslav 50,00
Šatanková Tamara 50,00
Kozáček Ján 50,00
Randa Miroslav 50,00
Choleva Martin, Ing. 50,00
Korgo Dušan a Eva 50,00
Palovčík Ľubomír, Ing. 50,00
Orlický Peter 50,00
Polnišer Viliam 50,00
Rošová Jana 50,00
Monček Dušan 50,00
Mečiarová Katarína 50,00
Oravec Vladimír 50,00
Futáková Beáta 50,00
Bayerová Karin 50,00
Šimo Jaroslav 50,00
Danišová Alena 50,00
Mráz Marián Mgr. 50,00
Džunková Jana 50,00
Černanec Marián 50,00
Benková Alena 50,00
Gardoň Tomáš 50,00
Šarkan Juraj 50,00
Horváth Martin 50,00
AJ team, s.r.o. 50,00
Drinková Ivana 50,00
Haulik Štefan, JUDr. 50,00
Skantech, s.r.o. 50,00
Varzaly Vladimír, Ing. 50,00
Szalmová Ildikó 50,00
Zubaľ Roman 50,00
Havránek Emil 50,00
Kostka Vladimír 50,00
Drinka Miroslav 50,00
Breja Ján 50,00
Rényi Kamil 50,00
Halmo Ivan, MUDr. 50,00
Solík Peter 50,00
Centrum Mladé srdce 50,00
Szalma Marián 50,00
Kolozsi Arnošt, MUDr. 50,00
Zelenák Štefan 50,00
Mikula Ivan 50,00
Koreničová Lenka 50,00
Kadlečík Pavol, ing. 50,00
Alaksa Viliam, Ing 50,00
Hrnčiak Ľubomír 50,00
Šolík Vladimír 50,00
Zámečník Richard 50,00
Ondrejčák Juraj, Bc. 50,00
Hromcová Magdaléna 50,00
Futák Milan 50,00
Havrilová Júlia 50,00 

Najväčšími finančnými darcami Nadácie Kvapka Nádeje  
za rok 2019 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 2019 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 10-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 2019:
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Záverečné hodnotenie uplynulého obdobia
Nadácia KVAPKA NÁDEJE v roku 2019 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 sa v 
roku 2019  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 28.11.2018 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 2019 vo výške maximálne 30% z celkových príjmov nadácie 
v roku 2019. Výška celkových výdavkov na správu nadácie v roku 2019 v skutočnosti predstavovala 
27,69 % z celkových príjmov Nadácie v roku 2019, ale 26,86 % z celkových príjmov predstavovali 
náklady na propagáciu verejnoprospešného účelu a iba 0,83 % tvorili prevádzkové náklady.  Výdavky 
na propagáciu verejnoprospešného účelu boli vo forme nákladov na propagáciu a mediálnu podporu 
svojej činnosti a jednotlivých aktivít v roku 2019. Vďaka všetkým partnerom a spolupracovníkom, 
ktorí spolupracovali s nadáciou v roku 2019 bez nároku na honorár, mohla nadácia minimalizovať 
svoje prevádzkové náklady na úroveň 0,83% z výnosov nadácie.

Správcovi a ani členom iných orgánov nadácie v roku 2019 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  
25.06.2019.
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Príjmy nadácie za rok 2019
Príjmy z verejnej zbierky 01.08.2018-31.07.2020 160.827,17 EUR

od fyzických osôb 663 001 138.342,73

od ostatných organizácií 662 000 7,92

662 001 2.671,04

662 004 321,16

662 102 19.484,32

Príspevky z podielu zaplatenej dane 64.963,18 EUR
665 001 64.963,18 

Iné príjmy 1.634,00 EUR
602 000      1.500,00

604 002 134,00

Ostatné prijaté finančné a nefinančné dary 86.264,00 EUR
646 000 86.264,00 

Prijaté úroky  a kurzové zisky 0,79 EUR     
644 003 0,79

CELKOM PRÍJMY ZA ROK 2019: 313.689,14 EUR
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Výdavky nadácie za rok 2019
Poskytnuté príspevky 162.472,21 EUR

Z toho: Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky 2018-2020  71.800,15

Poskytnuté príspevky z 2% z dane roku 2018   31.734,36

Poskytnuté príspevky z 2% z dane roku 2019 58.723,28

Poskytnuté príspevky z fyzickým osobám 214,42

Výdavky na správu nadácie 86.879,59 EUR
Z toho: Výdavky na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 EUR

Výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 84.265,87  EUR

501 001 11,77

518 004 27,50

518 005           78.049,00

518 102 529,20 

518 109 5.648,40

Výdavky na prevádzku nadácie 1.332,37  EUR

518 000 83,80

518 001 406,65

518 002 841,92

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 1.281,35EUR

538 79,24

544 839,70

549 362,27

591 0,14

Ostatné výdavky 60.957,17 EUR
Z toho: organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 60.957,17 EUR

501 008 140,86

501 101 7,68

512 002 300,00

513 002 3.513,20

518 005 30.000,00

518 101 2.882,73

518 104 24.112,70

CELKOM VÝDAVKY ZA ROK 2019: 310.308,97 EUR

Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie 3.380,17 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  57 771  57 771  

1. Dalh odobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002  57 771  57 771  

 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  57 771  57 771  

 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 2019
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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 92 813 92 813 149 741

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 4 136 4 136 40 023

 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 136 136 2 723

 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 4 000 4 000 37 300

4. Fina nčné účty r. 052 až r. 056 051 88 437 88 437 109 478

 Pokladnica (211 + 213) 052 15 118 x 15 118 13 293

 Bankové účty (221 AÚ + 261) 053  73 319 x  73 319 96 185

 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. 059 057 115 115 172

1. Nák lady budúcich období (381) 058 115 115 172

Príjmy budúcich období (385) 059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 150 699 150 699 149 913
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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. 073 061 110 880 107 500

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) 072 100 862 143 024

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + 
r.074 + r.101) 073 3 380 -42 162

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 39 819 42 413

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 13 569 12 413

 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 13 569 12 413

 Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090

 Daňové záväzky (341 až 345) 091

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

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

 Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

 Spojovací účet pri združení (396) 095

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

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 26 250 30 000

 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 26 250 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. 101 104 150 699 149 913

Súvaha k 31. decembru 2019
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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 01 160 160 634

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03    

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05 300 300 1 726 

513 Náklady na reprezentáciu 06 3 513 3 513 3 340

518 Ostatné služby 07 142 582 142 582 92 753

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 79 79 22

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19 840 840 852

545 Kurzové straty 20 0 0 809

546 Dary 21 0 0 14 000

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 362 362 437

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 35 215 215

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 90 458 90 458 47 653

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 71 800 71 800 163 268

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 310 309 310 309 325 494

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2019
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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  1 500  1 500  

604 Tržby za predaný tovar 41  134   134  

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 1

645 Kurzové zisky 54 0 0 70

646 Prijaté dary 55 86 264 86 264 37 950

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

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

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 64 963 64 963 43 394

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 160 827 160 827 201 916

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 313 689 313 689 283 332

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 3 380 3 380 -42 163

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 78 3 380 3 380 -42 163

Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2019
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Poznámky k 31. decembru 2019 
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 Pizingerová 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 7
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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 2019 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 2723   136

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky 37300 4 000

Pohľadávky spolu 40023 4 136

(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 4 136 40023

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 4 136 40023

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období (381) 115 172

Z toho domény 115 172

Príjmy budúcich období (385)

Spolu 115 172

 (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 6638 6638

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových 
účastín Fondy zo zisku

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 143 024 -42 162 100 862

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  -42 162 -42 162 3 380     3 380

Spolu 100 862 -42 162 -42 162 3 380 104 242

(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   

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  

Účtovná strata -42 162

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 -42 162 
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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 13 569 12 413

Krátkodobé záväzky spolu 13 569 12 413

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 13 569 12   413

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 2016 je 25.000 EUR. Splatnosť úveru 
bola v roku 2016 predĺžená do 30.9.2018.  V roku 2018 predĺžená do 30.9.2019. V roku 2019 predĺžená do 30.9.2021
Zostatok úveru ku koncu roka 2019 je 26.250 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

Značka „o kvapku lepší“ 1 500 0

Charitatívne nálepky 134 0

Spolu 1 634 0

(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 160 827 69 397

Verejná zbierka 01.08.2016-31.07.2018 132 520

Ostatné prijaté fin. a nefin. dary 86 264 37 950

Príspevky z podielu zaplatenej dane   64 963 43 394

Spolu 312 054 283 261

(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 1

Ostatné výnosy 70

Spolu 1 71

(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 118 488 48 216

-z toho výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu 108 049 33 408

-z toho výdavky na propagáciu 2% z podielu zapl. dane 5 676 6 533

-z toho výdavky na prevádzku nadácie 4 763 1 081

Výdavky na organiz.kultúrno-spoločenských  a športových podujatí 28 067 57 432

-z toho výdavky na NOC nádejí 28 067 57 432

Spolu 146 555 105 648
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Položky nákladov Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2017 42 527

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2018 31 734 5 126

Poskytnuté príspevky z 2% rok 2019 58 724

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2016-2018 0 163 268

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 2018-2020 71 800  

Poskytnuté príspevky vecné dary 215 0

Poskytnuté príspevky z Ostatných príjmov nadácie 0 14 000

Spolu 162 473 219 846

(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%, poplatky 5 743

Rekondičný tábor pre deti po transplantácii 31 240

Vecný dar pre NÚDCH Bratislava - Oblečenie a rúška 494 2 392

Vecný dar pre NÚDCH Bratislava - ECMO – prístrojové vybav. 18 331

Vecný dar pre NÚDCH Bratislava - ECMO nadstavba 26 000

Vecný dar pre Kliniku detskej kardiológie 12 000

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 492

(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 79 21

Bankové poplatky
Debetné úroky 
Kurzové straty

362
840

0

437
852
809

Daň z úrokov na BÚ nadácie   

Spolu 1 281 2 119
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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


