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Milí priatelia a podporovatelia. 

 rok 2019 bol pre nás z Nadácie Žltá Kačička nový štart, 
spustenie niečoho nového a nepoznaného s budúcim 
priaznivým a dobromyseľným úmyslom. Spojilo sa šesť 
navzájom vtedy ešte neznámych filantropov, ktorých slovo 
dalo slovo a vytvorili jeden tím po približne pol ročnom 
plánovaní. Výsledkom je zrealizovanie projektu založenia 
nadácie s názvom Nadácia Žltá Kačička. 

 Súčasťou nášho spoznávania je aj objavovanie smutnej stránky 
výkonu činnosti v rámci nadácie. Myslím tým aj mnohokrát 
potykanie (stretávanie) sa naozaj so smutnými príbehmi ľudí 
a nemožnosťou pomôcť, zachrániť či podporiť každého, a to 
najmä v časoch, kedy sme boli v úplných začiatkoch, ale 
s veľkými plánmi a očakávaniami do budúcnosti. 
 
 

 

PRÍVHOVOR  
SPRÁVCU NADÁCIE 

/Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 

 
 História Nadácie Žltá Kačička sa začína budovať od jej 

právneho vzniku a to od 2.7.2019  
Ako každý nový rozbeh bol a je aj pre nás náročný, ale sme 
odhodlaní a plní energie či nádeje. Stretávame sa s našou 
počiatočnou neskúsenosťou, no túžbou a narážame na rôzne 
legislatívne povinnosti, podmienky, byrokraciu ale ako to 
k životu patrí, aj s veľa neprajníkmi. 
 

 Rok 2019 sa pre nás na začiatok niesol v znamení naučenia 
sa dodržiavať povinnosti a pravidlá určené pre nadácie, 
navnímať spôsob fungovania a možnosti, ktoré nám aktuálne 
ponúka moderná doba a trh. Objavovali sme médiá, vhodný 
spôsob prezentovania sa, efektívne zameranie, hľadanie 
možností a hlavne vhodné nasmerovanie efektivity práce 
a cieľov, ktoré nás všetkých ako tím nadácie a najmä našich 
konečných užívateľov posunú vpred. 
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 V rámci prvotných malých začiatočníckych úspechov 

Nadácie Žltá Kačička za rok 2019 osobne považujem 
zorganizovanie niekoľkých pohybových športových aktivít 
a iných dobrovoľníckych aktivít na základe ktorých sa nám 
podarilo vyzbierať prvé symbolické peniaze pre Nadáciu 
na transparentný účet na všeobecné využitie. Bavíme sa 
naozaj, ale o drobných finančných prostriedkoch. 
V mene nadácie sa nám podarilo pre zopár súkromných 
spoločností zorganizovať menšie teambuildingy, športové 
hry alebo aj vyzvať ľudí na zapojenie sa do atletických 
behov, maratónov v ošatení Nadácie Žltá Kačička alebo 
aj turistické výstupy v rámci Slovenských hôr, pričom si 
každý účastník prilepil na niektorú časť svojho odevu 
nálepku s označením nadácie s heslom: „POMÁHAJ AJ TY“ 
Začali sme tiež s organizáciou dňa Darovania krvi 
s Nadáciou Žltá Kačička. Prvé podujatie považujeme za 
úspešné a v Národnej transfúznej stanici v Bratislavskom 
Ružinove sa nám podarilo spojiť 13 dobrovoľných darcov 
a tak nefinančne prispať možno aj k záchrane životov. 
V druhom predvianočnom termíne sa však ich počet blížil 
k trom desiatkam.  
Počas roka 2019 sme odštartovali aj prvotnú spoluprácu 
so spoločnosťou a našim nadačným partnerom 
CLEANsatisfied s.r.o., ktorá podporuje prácu, brigády pre 
ľudí v núdzi, alebo ľudí, ktorí majú iné povinnosti, ale 
hľadajú príležitosť pre získanie zopár finančných zdrojov 
naviac. Partnerská spoločnosť poskytuje možnosti 
a príležitosti pre klientov s časovým nedostatkom zapojiť 
sa do občasných brigád či upratovacích prác 
v špecifických časoch, a tak majú príležitosť získať aspoň 
nejaké finančné prostriedky naviac. 

 Zároveň sa v roku 2019 počas zasadaní správnej rady 
nadácie jasne určil smer a prínos nadácie, a to zameranie 
sa na podporu detí a chorých detí, skvalitňovanie ich 
života, životného prostredia, ale tiež podpora či pomoc 
pre ich najbližších. 
Nadácia Žltá Kačička na svojom rozbehu začala spočiatku 
fungovať aj ako propagátor za účelom zvýšenie 
pozornosti pre tých, ktorí potrebujú pomoc a prešli 
procesom odsúhlasenia pri zasadaniach správnej rady. Za 
rok 2019 sme tak napríklad spropagovali udalosti či zbierky 
a zverejňovali oficiálne čísla transparentných účtov iných 
združení, ktoré zastrešovali tieto zbierky a udalosti. 
Z najznámejších udalosti je to napríklad tragický výbuch 
plynu v Prešovskej bytovke, alebo zbierka pre Alexejka, 
vážne chorého chlapčeka. 
Veríme, že aj takéto smerovanie nám pomôže do 
budúcnosti k väčšiemu rozvoju, a tak aj k rozšíreniu  
nadácie a následne sa budeme môcť vedieť zapojiť 
a pustiť do väčších a rozšírenejších či odvážnejších 
projektov, a zároveň tak na naberieme viac 
podporovateľov a prispievateľov. 
Naša vízia pre rok 2020 je jasná a presne definovaná. 
Chceme nadáciu posunúť opäť o ďalší krok vpred, 
spropagovať ďalšie schválené udalosti či zbierky, 
zorganizovať minimálne desať pohybových aktivít počas 
roka v mene Nadácie Žltá Kačička, pričom účastníci budú 
jasne označení logom nadácie a aj takouto formou 
vyzbierať dobrovoľné príspevky pre ďalší chod 
a realizovanie budúcich projektov nadácie. Zároveň 
správna rada zadefinovala každému členovi Nadácie Žltá 
Kačička projekt, ktorého sa stal aj jeho ambasádorom.  
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Ide o projekty ako renovácie detských ihrísk, 
organizovanie výstupov na hory, iné pohybové aktivity 
a účasť na bežeckých podujatiach. Ďalšími plánovanými 
projektami sú: zbierka a pomoc pre vybraný detský 
domov, zorganizovanie detského dňa vo vybranej 
nemocnici a zvolenom detskom oddelení, a vybudovanie a 
zabezpečenie online poradne na webe nadácie za účelom 
prepojenia ľudí, ktorí riešili ťažkú životnú situáciu s ľuďmi, 
ktorí sa dostali do podobnej či rovnakej životnej situácie, 
aby si vedeli pomôcť, poradiť a vyzdieľať si skúsenosť, 
aby to pre druhého bolo aspoň o krôčik ľahšie. 
Veríme, že sa nám podarí pre rok 2020 a ďalšie roky 
zrealizovať maximum vybraných projektov a najmä sa viac 
dostať do vnímavosti obyvateľov, a tak to aj ucítiť nielen 
vo forme zvýšenia príspevkov pre prácu nadácie, ale aj 
vo forme zapájania sa dobrovoľníkov, účastníkov 
v aktivitách Nadácie Žltá Kačička. 
 
Roman Tomša / Správca Nadácie Žltá Kačička 
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Roman Tomša 
Správca  
Nadácie Žltá Kačička 

 

 

Milan Šedivý 
Predseda Správnej rady  
Nadácie Žltá Kačička 

 

 

 

ORGÁNY NADÁCIE 
/Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 

 

 

Martin Juriga 
Člen správnej rady 
Nadácie Žltá Kačička 

 

Martin Karásek 
Člen správnej rady 
Nadácie Žltá Kačička 

 

Richard Marcin 
Člen správnej rady 
Nadácie Žltá Kačička 

 
 

 

Peter Holzmann 
Revízor  
Nadácie Žltá Kačička 
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 Hlavným účelom nadácie je podporovanie chorých 

detí, rodičov chorých detí a tiež ochrana životného 
prostredia. 
 
Hlavné verejnoprospešné účely Nadácie Žltej Kačička 
a) ochrana ľudských práv,  
b) podpora sociálnej pomoci rodinám,  
c) ochrana a tvorba životného prostredia,  
d) podpora zdravia, vzdelávania, telovýchovy a 
športu,  
e) podpora zachovania kultúrnych a prírodných 
hodnôt,  
 

 ch) verejnoprospešným účelom nadácie je tiež 
prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti 
poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory 
fyzickým a právnickým osobám, ale aj mimovládnym 
neziskovým organizáciám, občianskym iniciatívam, 
obciam a iným verejnoprospešným organizáciám,  
i) finančná a nefinančná pomoc pri organizovaní 
táborov pre osoby s telesným a mentálnym 
postihnutím, pre deti s onkologickými ochoreniami a 
inými vážnymi ochoreniami a osoby zo sociálne 
znevýhodnených rodín, a to vrátane finančnej a 
nefinančnej podpory pre denné stacionáre pre 
takéto osoby, 

 

 

ÚČEL NADÁCIE 
/Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 

 
 f) zlepšovanie materiálneho a interiérového 

vybavenia herní a učební,  
g) konanie kurzov, seminárov a prednášok vrátane 
lektorskej činnosti v oblasti rozvoja osobnosti,  
h) pomoc pri riešení problémov ťažko 
zamestnávajúcej sa skupiny obyvateľov a občanov 
spoločensky neprispôsobivých, 

  
j) nefinančná a finančná pomoc pre školy a škôlky pri 
budovaní špeciálnych učební pre deti s telesným a 
mentálnym postihnutím a pre deti zo sociálne 
znevýhodnených rodín,  
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k) poskytovanie možnosti ubytovania a hradenie nákladov na 
dopravu pre rodičov detí s onkologickými, srdcovocievnymi a 
inými vážnymi ochoreniami, ktoré cestujú mimo svoje trvalé 
alebo prechodné bydlisko z dôvodu liečby ochorenia, 
l) finančná a nefinančná pomoc pri budovaní občianskej 
vybavenosti miest a obcí najmä, no nielen pri budovaní 
detských ihrísk, športovísk pre deti a parkov, 
m) finančná a nefinančná pomoc pri budovaní, zriaďovaní a 
prevádzkovaní chránených dielní a pracovísk pre osoby s 
telesným a mentálnym postihnutím, 
n) finančná a nefinančná pomoc pre rodiny detí s chorobami 
v terminálnom štádiu ochorenia, a to vrátane uhradenia 
nákladov na paliatívnu starostlivosť v hospicoch, ambulanciách 
a stacionároch, a tiež finančnej pomoci rodinám detí s 
chorobami 
v terminálnom štádiu ochorenia vo forme úhrad za 
poskytovanie psychologickej pomoci takýmto rodinám. 
 
Nadácia Žltá Kačička v roku 2019 začínala svoju činnosť. Už 
od začiatku vzniku nadácie je však naším prvoradým cieľom 
pristupovať k veciam transparentne a zodpovedne. 
 
V prvom roku vzniku nadácie sme sa zamerali hlavne na tie 
činnosti, ktoré pomôžu nadáciu zviditeľniť sa a zároveň 
pomôžu pri propagácii nadácie. 
  

  
V rámci prvého roku činnosti tak Nadácia zorganizovala 
napríklad niekoľko krát darovanie krvi, či napríklad  výstup 
na horské chaty.  
 
V rámci propagácie sa Nadácia zamerala hlavne na 
sociálne siete, čím sa výrazne podarilo ušetriť 
Prostriedky na prípadnú propagáciu Nadácie. 
 
Nadácia zároveň začala zbierať prostriedky na prvé 
projekty, ktorými budú napríklad rekonštrukcie detských 
ihrísk, či podpora detí s onkologickými ochoreniami.  
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Nadácia Žltá Kačička v roku 2019 začala svoju 
činnosť. Už v prvom roku svojej činnosti sme sa 
však pustili do práce od prvého dňa.  
 
V roku 2019 sa Nadácia zaberala hlavne na 
plnenie nasledovných cieľov: 
c) ochrana a tvorba životného prostredia,  
d) podpora zdravia, vzdelávania, telovýchovy a 
športu,  
 

  
Nadácia v roku 2019 nemala žiadne grantové 
výzvy, do ktorých by sa mohli zapojiť prípadní 
záujemcovia o finančnú či nefinančnú pomoc. 
Zároveň nadácia pomohla napríklad pri 
propagovaní žiadateľov o pomoc na vlastných 
webových stránkach, či na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram.  
 
 

 

 

NAPĹŇANIE 
CIEĽOV NADÁCIE 

/Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 
 
  

h) pomoc pri riešení problémov ťažko 
zamestnávajúcej sa skupiny obyvateľov a občanov 
spoločensky neprispôsobivých,  
ch) verejnoprospešným účelom nadácie je tiež 
prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti 
poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory 
fyzickým a právnickým osobám ale aj mimovládnym 
neziskovým organizáciám, občianskym iniciatívam, 
obciam a iným verejnoprospešným organizáciám. 

 V rámci „horských výziev“ zorganizovala nadácia aj 
niekoľko horských výstupov, v rámci ktorých sa 
podarilo vyzbierať príspevky na budúce projekty 
a podporu tých, ktorí to najviac potrebujú.  
Nadácii sa podarilo nadviazať spoluprácu aj s prvými 
spoločnosťami, ktoré pomáhajú napríklad 
zamestnávaním ľudí, ktorí boli dlhodobo bez práce, či 
napríklad rodičov chorých detí, ktorí by sa inak iba 
ťažko zamestnali.  
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Nadácia Žltá Kačička svoju činnosť začala 2. júla 2019. 
V roku 2019 sa Nadácia Žltá Kačička zamerala hlavne 
na základné činnosti. Zorganizovala hromadné 
darovanie krvi, horské výstupy, či napríklad podporu 
pri tragickej dopravnej nehode pri Nitre a tiež pri 
výbuchu plynu v Prešove.  
Väčšinu podpory organizovala Nadácia Žltá Kačička 
prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí  

  
Nadácia Žltá Kačička si zároveň zadefinovala hlavné 
oblasti, ktorým sa chce venovať v rámci podpory 
v roku 2020. Rovnako sa na zasadnutí správnej rady 
rozhodlo o rozdelení budúcich projektov Nadácie Žltá 
Kačička medzi jednotlivých členov správnej rady.  
 
 

 

 

PREHĽAD ČINNOSTI  
NADÁCIE 

/Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 
 
 
 Facebook a  Instagram. Práve prostredníctvom 

sociálnych sietí komunikuje Nadácia Žltá Kačička najviac.  
Počas roku 2019 boli zároveň dve riadne zasadania 
správnej rady Nadácia Žltá Kačička. Na prvom riadnom 
zasadnutí Správnej rady bol zároveň zvolený predseda 
správnej rady v súlade s Nadačnom listinou Nadácie Žltá 
Kačička 

 Nadácii Žltá Kačička sa podarilo rovnako získať prvé 
príspevky na transparentný účet na budúce projekty, 
ktoré plánuje nadácia v budúcnosti podporovať. V roku 
2019 sa zároveň podarilo zvýšiť aj počet sledovateľov 
na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, pričom však 
nadácia na takúto propagáciu neminula ani jeden cent.  
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Zbierka prísť domov nemusí byť samozrejmosť 
Po tragickej dopravnej nehode pri Nitre podporila 
Nadácia Žltá Kačička prebiehajúcu zbierku „Prísť domov 
nemusí byť samozrejmosť“ prostredníctvom webovej 
stránke aj sociálnych sietí Facebook a Instagram.  
 
Najväčšia tragédia 
Slovensko zasiahla tragická dopravná nehoda autobusu 
pri ktorej zomrelo až 12 ľudí pričom 5 obetí bolo 
maloletých. 
Tragická čelná zrážka autobusu a nákladného auta pri 
Nitre si vyžiadala až 12 obetí, pri zrážke zomrelo až päť 
detí. Už po zrážke bolo jasné, že ide o jeden 
z najtragickejších dní v slovenskej histórii. 
K ďalšej tragédii prišlo však večer v súvislosti 
s povodňami v Revúcej. Pri záchrane psov z útulku tu tri 
ženy strhla voda. Všetky tri svoj boj o život 
s neľútostným živlom prehrali. 
 
Potrebujú pomoc 
Po nehode autobusu skončilo v nemocnici ďalších 
dvadsať zranených a ostáva už iba veriť, že sa počet 
obetí tragickej nehody nebude zvyšovať. 
Pre všetky rodiny ide o veľmi ťažké obdobie. Rodiny sa 
budú musieť vysporiadať so stratou detí, rodičov, vnúčat 
či starých rodičov. Rodiny však prišli aj o živiteľov 
a môžu sa tak dostať do existenčných problémov. 

  
Každé euro pomôže 
Rodiny obetí by v tejto chvíli nemali byť vystavené 
ďalšiemu stresu. Aj keď peniaze nikomu život nevrátia, 
môžu aspoň čiastočne pomôcť zmierniť následky 
tragédie. 
Rodinám sa rozhodla pomôcť aj poisťovňa UNIQA 
, v ktorej mali obe autá uzatvorené povinné zmluvné 
poistenie. 
Zraneným pri dopravnej nehode poskytne materiálnu 
pomoc vo výške 1000 EUR a rodinám pozostalých, ktorí 
budú mať vyššie bezprostredné finančné náklady, 
okamžitú pomoc vo výške 2000 EUR. Rodiny zranených a 
pozostalých sa poisťovňa snaží v rámci možností 
kontaktovať.  
 
Propagácia pomohla 
Pomôcť však bolo možné aj cez 
portál ĽudiaĽuďom.sk kde je zorganizovaná zbierka na 
pomoc rodinám pre obete nehody. Vo výzve sa už 
podarilo vyzbierať viac ako 23 tisíc eur. 
„Slovensko zažíva jedno z najtragickejších období vo 
svojej samostatnej histórii. Rodinám obetí tragickej 
nehody autobusu pri Nitre aj rodinám obetí povodní 
v Revúcej vyjadrujeme v mene celej Nadácie Žltá 
Kačička hlbokú a úprimnú sústrasť,“ uviedol Roman 
Tomša, správca Nadácie Žltá Kačička. 
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 Desiatky rodín zostali bez strechy nad hlavou a 

osem ľudí zomrelo 
Tragédia v Prešove si vyžiadala 8 ľudských životov 
a desiatky rodín zostali bez strechy nad hlavou. 
Pomôcť sme sa rozhodli aj v Nadácii Žltá Kačička.  
Slovensko zasiahla ďalšia tragédia. Výbuch plynu 
v paneláku v Prešove si vyžiadal osem ľudských 
životov. Desiatky rodín však v Prešove zároveň prišli 
o strechu nad hlavou, nakoľko bytový dom museli po 
výbuchu zbúrať.  
Nebol to pritom ešte ani mesiac od tragickej nehody 
autobusu, pri ktorej zomrelo 12 ľudí a v jeden 
decembrový deň vyhaslo ďalších osem životov pri 
výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove. 
 
Desiatky ľudí bez strechy nad hlavou 
Panelák, v ktorom žili desiatky rodín, bol neobývateľný 
a poškodených bolo aj niekoľko bytových domov, kde 
došlo k rozbitiu okien tlakovou vlnou. 
Pomôcť obetiam tejto tragédie sme sa rozhodli aj 
v Nadácii Žltá Kačička. Mesto Prešov zriadilo 

 transparentný účet, na ktorý mohli ľudia aj firmy 
posielať príspevky. Okrem toho vznikla na sociálnej sieti 
skupina, v ktorej sa organizovala pomoc pre 
obyvateľov z poškodených bytov. 
Situácia bola o to horšia, že tragédia zasiahla desiatky 
rodín v Prešove pred Vianocami. Iba o pár dní po 
tragickom výbuchu plynu prišli sviatky pokoja, ktoré 
však pre tieto rodiny nemali jednoduché. 
 
Pomohli sme 
„V menej celej Nadácie Žltá Kačička vyjadruje úprimnú 
a hlbokú sústrasť rodinám obetí,“ povedal po tragédii 
Roman Tomša, správca Nadácie Žltá Kačička. 
Aj vďaka aktívnej komunikácií na Facebooku, Instagrame 
a webovej stránke sa podarilo v mene Nadácia Žltá 
Kačička prispieť na zbierku pomoci obyvateľom 
zdemolovaného paneláku. Príspevky sme darovali 
priamo na transparentný účet mesta a do zbierky sa 
zapojili všetci členovia vedenia Nadácie Žltá Kačička.  
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 Kvapka, ktorá zachraňuje životy 

Je to najvzácnejšia tekutina, ktorá zachraňuje ľudské 
životy a ktorú môžete darovať – krv. Nadácia Žltá 
Kačička už po druhýkrát zorganizovala hromadné 
darovanie krvi. 
Darovať krv znamená, že prídete o približne 500 ml tej 
najvzácnejšej tekutiny, ktorá dokáže inému človeku 
zachrániť život. Darovanie krvi je bezplatné 
a nedostanete zaň žiadnu odmenu. Teda dostanete tú 
najlepšiu – skvelý pocit, že ste možno zachránili život 
iného človeka. Nikdy neviete, kedy budete rovnakú 
pomoc potrebovať aj vy. 
 
Celá Nadácia 
Aj tentokrát sa na darovaní krvi zúčastnili aj členovia 
Nadácie Žltá Kačička. Čo nás však teší oveľa viac je, že 
sa do darovania zapojili aj naši fanúšikovia zo 
sociálnych sietí Facebook a Instagram. 
„Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje 
iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia 
podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, 
nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci 
potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom 
podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných 
zložiek,“ uvádza na svojej webovej stránke Národná 
transfúzna služba SR, ktorá zabezpečuje darovanie krvi 
na Slovensku. 
Aj tentokrát prišli svoju krv darovať pravidelní darcovia, 
medzi ktorými sú aj členovia Nadácie Žltá Kačička, aj 
darcovia, ktorí si darovanie krvi vyskúšali po prvýkrát. 

 Navyše darovaním krvi pomáhate iným, ktorí by bez 
tejto pomoci často iba ťažko prežili. 
Aj ďalšie darovanie krvi môžete s nami sledovať na 
Facebooku a Instagrame, kde sa dozviete aj termín 
a miesto, kde krv môžete darovať. 
 
Čo by ste mali vedieť o darovaní krvi? 
Darovanie krvi je takmer bezbolestné. Čaká Vás jeden 
odber vzorky krvi pred samotným darovaním. Z tejto 
vzorky sa vyhodnotí, či ste vhodným kandidátom na 
darovanie krvi. 
Ešte pred odberom musíte vyplniť dotazník, v ktorom 
vypĺňate základné údaje o svojom zdravotnom stave. Je 
dôležité uviesť v dotazníku iba pravdivé údaje a nič 
nezamlčať. Lekár potom vyhodnotí, či ste vhodným 
kandidátom na darovanie krvi. 
 
Kto môže darovať krv? 

• Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste 
pravidelným darcom, môžete darovať krv až do 
svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre 
mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od 
posledného odberu. 

• Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg. 
• Nesmiete byť nositeľom vírusu HIV (AIDS). 
• Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) 

typu B a C. 
• Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické 

ochorenia. 
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Kedy krv nemôžete darovať? 

• Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz 
alebo v minulosti, 

• poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych 
služieb, 

• pohlavného styku medzi mužmi, 
• promiskuitného spôsobu života s častým 

striedaním sexuálnych partnerov, 
• užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú 

predpísané lekárom, 
• liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami. 

 

 
 
 

 
Pred darovaním 
Pred darovaním krvi by ste mali dodržiavať niekoľko 
zásad. Vyhnete sa tým tomu aby vás z darovania 
vyradili a vaše telo si z darovaním krvi lepšie poradí. 
Pred darovaním krvi by ste mali prijímať dostatočné 
množstvo tekutín. Národná transfpzna služba SR na 
svojej webovej stránke uvádza, že by ste mali vypiť 
aspoň dva litre tekutín  
deň pred darovaním krvi. Odporúčaná je čistá voda, 
minerálna voda či napríklad čaj alebo ovocné šťavy. 
V samotný deň pred darovaním musíte vypiť ešte pol 
litra čaju. 
 
Krvné skupiny 
Pred darovaním krvi tiež nedržte žiadnu hladovku. 
Jedzte skôr netučné jedla ako napríklad ovocie, zeleninu, 
sucháre, netukové pečivo, džem, med. Ráno pred 
darovaním krvi si doprajte aj ľahké raňajky. Vaše telo si 
tak oveľa ľahšie poradí so stratou krvi. 
Pred samotným odberom sa vyhnite fajčeniu, alkoholu 
a tiež nadmernému stresu a námahe. Fajčiť by ste 
nemali 6 hodín pred odberom a alkohole by ste mali 
vyhnúť minimálne 12 hodín pred odberom. Deň pred 
odberom sa vyhnite aj posilňovni a stresu. 
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Ak by ste nedodržali tieto pravidlá môže sa vám stať, 
že nebudete môcť krv darovať pre zdravotný stav. 
Cieľom darovania je chrániť darcu pred darovaním krvi 
v prípade kedy by došlo o hrozeniu jeho zdravia. 
 
Pridajte sa k nám 
Aj tento rok nás čakajú ďalšie darovanie krvi pod 
záštitou Nadácie Žltá Kačička. Darovať krv budete môcť 
na pracovisku Národnej transfúznej služby SR na 
Kramároch v Bratislave. 
Termín a aj presný čas sa dozviete v predstihu na 
našom Facebooku kde sa budete môcť aj zaregistrovať. 
Darovanie krvi nebolí a samotný odber krvi trvá 
väčšinou do 15 minút. Aj s prvým kontrolným odberom,  

 
vyplnením dotazníka a lekárskou kontrolou vám 
darovanie nezaberie možno ani dve hodiny. Zachránite 
tým však životy, ktoré by inak boli zmarené. 
Nezabúdajme, že ľudský život je nenahraditeľný a nikdy 
nevieme kedy budeme krvnú transfúziu potrebovať 
alebo ju bude potrebovať niekto z našich blízkych. 
 
Vhodnydarca.sk 
Občas sa stane, že niekto z vašich blízkych potrebuje 
pomoc a potrebuje krvnú transfúziu určitej krvnej 
skupiny. Ruku na srdce, kto už podobný status nevidel na 
Facebooku a nezdieľal ho. 
Existuje však aj rýchlejšie a jednoduchšie riešenie – 
portál vhodnydarca.sk. Portál umožňuje registráciu darcu 
a aj vyhľadanie vhodného darcu. Vyhľadávať môžete 
napríklad podľa krvnej skupiny a tiež podľa mesta. 
Projekt Vhodný Darca vznikol za účelom spojenia ľudí, 
ktorí v neľahkej životnej situácií potrebujú pomoc a tak 
hľadajú vhodného darcu ich krvnej skupiny. Cieľom tohto 
portálu je urýchliť toto prepojenie ľudí, ktorí pomoc 
potrebujú a ľudí ktorí či už sú aktívnymi darcami krvi 
alebo sú pripravení v urgentných prípadoch pomôcť. 
Doposiaľ neexistovala na Slovensku platforma alebo 
služba, ktorá by takto efektívne a rýchlo dokázala 
prepojiť ľudí, nakoľko častokrát ide o hodiny kedy treba 
konať rýchlo a pomôcť. 
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PREHĽAD FINANČNÝCH 
UKAZOVATEĽOV 
                       /Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 

 
  

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 331 eur. 
 
V roku 2019 nepresiahol žiadny príspevok Nadácii Žltá Kačička sumu 331 eur. 
 
Nadácia Žltá Kačička je v zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov povinnosť zverejniť zoznam prispievateľov, ktorí v predchádzajúcom roku prispeli sumou rovnou alebo vyššou ako 331 
eur. Nadácia Žltá Kačička všetky príspevky prijíma len bezhotovostnou formou na transparentný účet Nadácie Žltá Kačička.  
 
Správna rada Nadácie Žltá Kačička na svojom zasadaní dňa 29.10.2019 schválila odmenu pre Správcu Nadácie Žltá Kačička vo 
výške 1 euro ročne. Prílohou tejto výročnej správy je zároveň zápisnica zo Zasadnutia správnej rady zo dňa 29.10.2019. 
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Prehľad použitia prijatých finančných prostriedkov od darcov 
Nadácia Žltá Kačička umožnila v roku 2019 posielanie príspevkov od darcov len bezhotovostnou formou na transparentné účty 
Nadácie Žltá Kačička.  
 
Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb boli v celkovej výške 397,12 eur vrátane úrokov.  
 
Náklady na činnosť a prevádzku Nadácie Žltá Kačička predstavovali sumu 209,66 eur. Tieto prostriedky vyčlenila Správna rada 
Nadácie Žltá Kačička v súlade s Nadačnou listinou. 
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Zhodnotenie 
Nadácia Žltá Kačička nemala v roku 2018 zriadené nadačné fondy. Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti 
nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.  
 
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.  
 
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na 
zamestnanosť nie je žiadny.  
 
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré 
by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe. 
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Zmeny v orgánoch Nadácie Žltá Kačička 
Na zasadnutí Správnej rady dňa 29.10.2019 bol v súlade s Nadačnou listinou za predsedu správnej rady zvolený člen správnej 
rady Milan Šedivý. V roku 2019 nedošlo k iným zmenám v nadačných orgánoch Nadácie Žltá Kačička. 
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 Stanovisko revízora Nadácie Žltá Kačička 
k ročnej účtovnej závierke a výročnej 
správe 
Revízor Nadácie Žltá Kačička vykonával svoju činnosť 
v priebehu roku 2019 v zmysle Nadačnej listiny 
Nadácie žltá kačička a konštatuje, že správna rada 
aj správca nadácie sa riadili platnými zásadami 
a princípmi Nadačnej listiny. 

 Správna rada zasadala v roku 2019 v celkovom 
počte 2 krát, kde sa prerozdeľovali navrhované 
projekty Nadácie Žltá Kačička, nastavovali výšku 
dobrovoľných príspevkov pre vytvorenie 
darčekových reklamných predmetov pre Nadáciu 
Žltá Kačička. Správca riadil činnosť Nadácie v zmysle 
úloh nadačnej listiny. 
 

 
 

 

SPRÁVA 
REVÍZORA 
                       /Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 

 
 Revízor konštatuje, že výdavky Nadácie Žltá Kačička 

boli použité v súlade verejnoprospešným účelom 
a v súlade s nadačnou listinou Nadácie Žltá Kačička. 
Revízor skontroloval spôsob vedenia účtovníctva. 
Revízor potvrdzuje zistený súlad výdajov nadácie 
v roku 2019 s účelom, na ktorý bola zriadená. 
Revízor konštatuje, že účtovná závierka verne 
a objektívne vyjadruje výsledky hospodárenia 
nadácie za rok 2019 a jej finančnú situáciu k 31.12.2019. 
Revízor konštatuje, že Výročná správa Nadácie Žltá 
Kačička na rok 2019 verne a pravdivo popisuje 
výsledky jej činnosti za rok 2019 
 

 Záver: 
Revízor na základe preskúmania zistil, že Nadácia 
splnila všetky náležitosti nadačnej listiny a výročnej 
správy 
 
V Bratislave dňa 24.5.2020 
 
Peter Holzmann (revízor nadácie) 
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ĎAKUJEME J  
A PRAJEME ÚSPEŠNÝ ROK 2020! 

 

 
 
 
 
 Nadácia Žltá Kačička 
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Príloha č. 1 
ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 
                       /Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 
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Príloha č. 2 
ZÁPISNICA Z 29.10.2019 
                       /Výročná správa Nadácie Žltá Kačička - 2019 
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