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VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍHOVOR SPRÁVCU

Milí priatelia a podporovatelia,
Rok 2020 bol náročný, poučný a absolútne
nepredvídateľný. Minulý rok sa zapísal
nielen do histórie zmien v rámci fungovania
Slovenskej republiky, ale je zapísaný aj vo
svetových dejinách. Nová generácia ľudí a
aktuálnych „nepamätníkov“ zažívali svetovú
epidemiologickú zmenu. Zavládol strach,
zmena vnímania reality a úbytok svetovej
populácie od ľudského nepriateľa s názvom
Koronavírus (COVID-19). Najnebezpečnejšie
bolo, že spomínaný nepriateľ je
neviditeľný, svet pristihol maximálne
nepripravený, a dokonca sa stále nezistilo,
kde toto nebezpečenstvo vzniklo.

Roman Tomša
Správca nadácie

Z pohľadu Nadácie Žltá Kačička sme boli
pripravení v rámci pracovného tímu
dobrovoľníkov na rôzne projekty pre deti, ako
napríklad opravy a rekonštrukcie detských
ihrísk, pomoc a podpora v rôznych ubytovacích
centrách pre deti alebo podpora a povzbudenie
projektov či chorých ľudí, ktorí potrebujú
pomoc. Taktiež už neodmysliteľnou súčasťou
aktivít Nadácie je výzva na darovanie krvi,
ktorá sa opäť podarila zrealizovať 4x v roku.
Podarilo sa nám opäť doplniť rady aj spomedzi
prvodarcov, ale aj našich štandardných
darcov. Z tejto aktivity máme nesmiernu
radosť, nakoľko aj vplyvom Korona situácie vo
svete a na Slovensku nastal veľký úbytok
darcov a spustili sa hromadné kampane na
darovanie tejto vzácnej, nedostatkovej
červenej tekutiny.
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Žiaľ, musím poznamenať, že vplyvom ochorenia
COVID-19 nebolo možné naplniť naše plány a
očakávania Nadácie, čo nás nesmierne mrzelo.
Zároveň sme to však nevzdávali a ako nová,
malá a skúsenosti naberajúca Nadácia sme
pracovali na nových projektoch, cieľoch a
spôsoboch, ako postupne ďalej rozvíjať
Nadáciu a zvyšovať tak jej úroveň a vnímanie
na území Slovenska.
Zmýšľanie členov Nadácie sa muselo
prispôsobovať aktuálnym trendom a možnostiam,
a tak sme aj my mysleli na zraniteľnú časť
populácie, ktorá napríklad nemala prístup k
ochranným pomôckam. Znamená to, že sa nám
podarilo získať dary vo forme rúšok s logom
Nadácie Žltá Kačička a spustili sme ponuku a
dostupnosť ochranných pomôcok formou darovania
pre ľudí, ktorí o to požiadajú.
Zároveň, sme veľmi naklonení športovým
aktivitám a podujatiam, kde je zapojená
akákoľvek charitatívna činnosť či myšlienka.
Naši členovia sa počas roka 2020 zapájali do
rôznych bežeckých a turistických disciplín,
ktorých výťažok smeroval na podporu chorých
detí cez portál ĽudiaĽuďom.sk. Výhodou roku
2020 bola aj možnosť zapájať sa do
spoločenských aktivít formou virtuálnych
účastí, ako napríklad do behu vo svojom
vymedzenom priestore. Následne sa dobrovoľník
evidoval v danej organizácii, ako zúčastnený,
no pod taktovkou Nadácie Žltá Kačička. Celkovo
sa nám podarilo zapojiť sa do 6 rôznych
športových podujatí na Slovensku, a vďaka
virtuálnym technológiám sme vedeli byť
zahlásení aj v prelínajúcich sa aktivitách.

Veľmi sa tešíme, že silné, veľké a
statočné organizácie, či združenia aj s
pomocou svojich sponzorov dokážu
zorganizovať tieto podujatia, ktoré
zažívajú veľký úspech a my menší sa vieme
zapojiť a aj takto pomôcť správnej
myšlienke. Neodmysliteľnou aktivitou a
propagáciou Nadácie s cieľom získať
dobrovoľný finančný výťažok pre chod a
podporu Nadácie je akcia s názvom:
„Kačička na horách“. Aj počas roka 2020 sa
nám podarilo túto športovú aktivitu
zrealizovať a v rámci tímov sme zdolali
celé Západné Tatry a niektoré štíty z
Vysokých Tatier či horské chaty.
V priebehu roka sa nám našťastie darilo s
minimálnou propagáciou a žiadnou platenou
reklamou získavať finančné zdroje, aby
Nadácia dokázala fungovať a prípadne
financovať menšie projekty, alebo podporiť
budúce projekty. Do nemenších a najviac
zaťažujúcich nákladov našej malej nadácie
patrí napríklad účtovníctvo. Mrzí nás, keď
sa stretávame s názorom, že nadácia je len
točenie finančných zdrojov. Natrafíme na
rôznych neprajníkov či ľudí, ktorí náš
úmysel zosmiešňujú! No my sa nevzdávame a
pracujeme na tom, aby sme boli väčší,
známejší a silnejší.
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Postupne vás v rámci môjho príhovoru
oboznámim s plánovanými zmenami a
plánovanými strategickými krokmi budúcich
období, aby sme stále napredovali. V prvom
rade chcem však v tomto odseku POĎAKOVAŤ
všetkým a každému, kto projektu Nadácie Žltá
Kačička v roku 2020 pomohol, či už formou
dobrovoľníctva, dobým slovom alebo aj
finančným príspevkom. Podarilo sa nám spolu
nazbierať skoro 700 € za čo vám v mene tímu
Nadácie ĎAKUJEME !!!
Blížiacim sa koncom roku 2020 a už so zvykom
na život spoločný s neviditeľným nepriateľom,
ochorením COVID-19, a chaosom v pravidlách
vlády SR sme začali intenzívnejšie pracovať na
budúcej vízii, smerovaní a strategických
pilieroch Nadácie. Znamenalo to veľa online
stretnutí s členmi Nadácie, prijímanie rád a
inšpirácií od ľudí skúsenejších a zdatnejších
v danej oblasti a vybudovaním predpokladanej
stratégie, aké smerovanie a aktivity vieme
spoločne odštartovať v budúcom roku s
minimálnymi investičnými nákladmi, ale zato s
obrovským odhodlaním a chuťou robiť radosť
druhým a tešiť sa z detskej radosti, ktorá
nemá konkurenciu.
Aj vďaka strategickému plánovaniu a očakávanej
vízii sme sa rozhodli, že do čela Nadácie Žltá
Kačička skúsime nájsť skúseného človeka, ktorý
zapadne do rádov Nadácie, a tiež aj medzi
členov správnej rady. Človeka, ktorý prinesie
nové návrhy, vietor, ale najmä odbornosť a
skúsenosti z oblasti podpory a rozvoja detí.

Výbornou správou je to, že sa nám podarilo
nájsť vhodnú kandidátku, ktorá bola
predstavená správnej rade Nadácie na
poslednom zasadaní v roku 2020 a bola
jednohlasne schválená na pozíciu
riaditeľky Nadácie Žltá Kačička. Volá sa
Lenka Družkovská. Je skúsená v už
spomínanej oblasti práce s deťmi. Svoj
nástup odštartovala hneď s viacerými
projektami. Verím, že aj v tejto správe
Nadácie, kde sa vám riaditeľka Lenka
predstaví, pochváli sa svojimi plánmi a
víziou.
Rok 2021 očakávame za kľúčový, ako aj v
rámci správy Nadácie, ale aj rôznych iných
zmien či spustením krátkodobých a
dlhodobých projektov, alebo aj spustením
konkrétnych dlhodobých zbierok a zapojením
sa medzi žiadateľov o granty, aby bol
podporený rozvoj aktivít Nadácie, a stala
sa tak väčšou a nápomocnejšou.
Rok 2021 sme odštartovali zbierkou hračiek
a zároveň finančnou zbierkou pre jednu
vybranú organizáciu. Tiež plánujeme v
podať žiadosť o 2 % z daní. V tomto roku
máme za cieľ zvýšiť našu propagáciu na
sociálnych sieťach formou častejších a
trefnejších príspevkov o našich
aktivitách. Tiež by sme chceli osloviť
niekoľko známych osobností na sociálnych
sieťach a požiadať ich o podporu formou
propagácie. No nechajme sa prekvapiť, ako
to dopadne .
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NEMUSÍTE BYŤ
POZITÍVNI,
ABY STE
MYSLELI
POZITÍVNE

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍHOVOR RIADITEĽKY

Veľavážení priatelia a podporovatelia nadácie,
je mi cťou, že sa k vám môžem prihovoriť z
pozície novozvolenej riaditeľky Nadácie
Žltá Kačička. Dovoľte, aby som sa bližšie
predstavila. Moje meno je Lenka Družkovská
a svoj život som sa rozhodla venovať práci
s deťmi a ľuďmi, ktorí sú pre rôzne dôvody
odkázaní na pomoc druhých. Vyštudovala som
sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku a
aktuálne pracujem s deťmi so zdravotným
znevýhodnením. Keď sa naskytla príležitosť,
v ktorej som videla potenciál svoje
poslanie rozvíjať, neváhala som a s
nadšením a odhodlaním som prijala post
riaditeľky nadácie. Pevne verím, že
spoločným úsilím dokážeme zlepšiť život
mnohým deťom, ľuďom.
Rok 2020 bol pre mnohé firmy, spoločnosti,
neziskové organizácie, nadácie, ďalšie
inštitúcie a ľudí samotných naozaj náročným.
Ťažkou skúškou musela prejsť aj rozbiehajúca
sa Nadácia Žltá Kačička. Jej fungovanie som v
tom čase sledovala len z diaľky, no musím
skonštatovať, že aj napriek neľahkej situácii
sa nadácii darilo dostávať do povedomia a
aspoň malými krôčikmi pomáhať druhým.

Lenka Družkovská
Riaditeľka nadácie

Ako všetci, aj členovia nadácie sa museli
pasovať s náročným obdobím, prešli si
počiatočnou skúškou. Museli čeliť vplyvu
pandémie, ktorú spôsobil Covid-19, a preto
neuskutočnili mnohé pripravované projekty a
akcie. Časovo a psychicky náročné stretnutia
a plánovania vyšli navnivoč.
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Som si istá, že to pre všetkých členov
muselo byť demotivujúce a frustrujúce, no
som nesmierne rada a vďačná, že dokázali
pozbierať sily a rozhodli sa pre boj s
nepriaznivými následkami pandémie. Našli iné
spôsoby, ako pomáhať, napríklad získali
sponzorov a zabezpečili ochranné prostriedky
pre tých, ktorí si nemohli dovoliť ich kúpu.
Pri tejto príležitosti musím tiež vyzdvihnúť
už zaužívaný projekt nadácie, a tým je
darovanie krvi. Ako iste viete, darovanie
tejto vzácnej tekutiny sa počas pandémie
výrazne obmedzilo, avšak ľudí, ktorí
darovanú krv potrebujú vôbec neubudlo. Preto
oceňujem prístup členov nadácie, ktorí sú
nielen pravidelnými darcami, ale aj
významnými vyzývateľmi ostatných darcov. Tak
málo, dokáže tak veľa – zachrániť ľudský
život 😊.
Dúfam, že rok 2021 bude pre všetkých
jednoduchší a láskavejší. Pevne verím, že
spoločne dokážeme zlepšiť kvalitu života
mnohým deťom, ale aj dospelým. Začiatok roku
by sme chceli odštartovať zbierkou hračiek pre
centrum, ktoré sa venuje deťom s poruchami
autistického spektra. Spolu so zbierkou
hračiek bude súbežne prebiehať finančná
zbierka na nákladnejšie pomôcky a hračky pre
uvedenú skupinu detí. Podľa môjho názoru je
zbierka hračiek skvelým projektom, pretože
darcovia môžu prispieť novými, ale aj
používanými hračkami. Preto dúfam, že v
zbierkach hračiek, a možno aj iných pomôcok
(napríklad kníh), budeme pokračovať a
obdarujeme tak ďalšie centrá, inštitúcie a
rodiny.

Tak ako v tomto roku, verím, že aj v roku
2021 nadácia podporí rôzne športové
aktivity a podujatia. Hovorí sa, v zdravom
tele, zdravý duch. Členovia nadácie šírili
povedomie o nadácii na turistických
akciách, kde sa im podarilo vyzbierať aj
niekoľko príspevkov. Takéto akcie splnili
svoj účel, no dúfame, že v budúcnosti sa
do týchto podujatí zapojí väčšie množstvo
podporovateľov, ale aj samotných detí.
Naším cieľom je podporovať deti so
zdravotným znevýhodnením, ich rodiny, ako
aj centrá a školy, v ktorých sa tieto
detičky vzdelávajú. Pomôcť by sme im
chceli nielen finančne, ale najmä
materiálne, vďaka zabezpečeniu rôznych
hračiek a vzdelávacích pomôcok, a tiež
činnostne alebo službami, napríklad
renováciou priestorov, účasťou na
športových a edukačných aktivitách a
mnohými ďalšími spôsobmi.
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Dobročinných vízií máme mnoho. Dúfame, že sa
časom rozrastieme a doplníme naše
filantropické rády o dobrovoľníkov, ktorí
chcú svojimi činmi pomáhať tým, ktorí to
skutočne potrebujú. Ako sa hovorí, viac
hláv, viac rozumu – a preto dúfam, že ďalšie
hlavy nám pomôžu pri domyslení uskutočnenia
našich vízií a viac rúk pomôže pri ich
samotnej realizácií. Verím, že nadáciu čaká
lepšia budúcnosť, že naše ciele budeme hravo
plniť a koniec-koncov, že budeme šíriť
dobro, pomoc a podporu.
Hľadám vhodné slová, ktorými by som vedela
vyjadriť moju úprimnú radosť a poďakovanie
všetkým, ktorí spolu s nadáciou prospievajú
iným a tiež podporujú samotnú nadáciu. Všetkým
v mene celej Nadácie Žltá Kačička nesmierne
ĎAKUJEM a teším sa na spoluprácu,
spolupatričnosť a dobročinnosť, ktorú spolu
poskytneme druhým.
Na záver by som sa s vami chcela rozlúčiť
slovami od velikána Jána Amosa Komenského,
ktorý povedal: „Komukoľvek môžeš pomôcť,
pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených pováh.“
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ORGÁNY NADÁCIE

V ROKU 2020

Správca nadácie: Roman Tomša

Správna rada: Milan Šedivý
Martin Karásek
Richard Marcin
Martin Juriga
Revízor nadácie: Peter Holzmann

V roku 2020 nedošlo k žiadným zmenám v orgánoch nadácie.
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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,
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,
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,

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,
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.
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Nadácia Žltá Kačička v roku 2020 rozvíjala
svoju činnosť. Už od začiatku vzniku
nadácie je však naším prvoradým cieľom
pristupovať k veciam transparentne a
zodpovedne.
V druhom roku činnosti nadácie sme sa
zamerali hlavne na tie činnosti, ktoré
pomôžu nadáciu zviditeľniť sa a zároveň
pomôžu pri propagácii nadácie.
V rámci druhého roku činnosti tak Nadácia
zorganizovala napríklad 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 projekty, ktorým bude napríklad zbierka
hračiek. Zbierku hračiek plánujeme
zorganizovať v roku 2021. .
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PREHĽAD
ČINNOSTI
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2020
ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2020
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PREHĽAD ČINNOSTI

Činnosť v roku 2020 bola výrazne ovplyvnená
pandémiou ochorenia COVID-19. Pre šíriacu sa
pandémiu a nariadenia vlády sme museli
niektoré projekty presunúť. V rámci Nadácie
Žltá Kačička sme rok 2020 strávili hlavne v
online priestore, pretože sme si aj v Nadácii
plne uvedomovali závažnosť a riziká situácie,
v ktorej sme sa všetci ocitli.
Aj v roku 2020 sme sa zamerali na podporu
darovania krvi. V čase pandémie klesol počet
darcov a Národná transfúzna služba
niekoľkokrát vyzvala darcov, aby prišli
darovať krv. Národná transfúzna služba SR
vyzvala darcov na darovanie krvi aj v závere
roka a výzvu sme podporili na našej webovej
stránke aj na našich profiloch na sociálnych
sieťach. Vďaka tomu sa podarilo získať hneď
niekoľko darcov krvi, ktorí zachránili hneď
niekoľko životov. Chýbala vtedy hlavne krvná
skupina A. Na darovanie bol v tom čase treba
negatívny certifikát alebo PCR test.

„V dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej
situácie spôsobenej koronavírusom zaznamenala
Národná transfúzna služba SR (NTS SR) za
posledné dni pokles darcov krvi na odberových
pracoviskách Národnej transfúznej služby SR,
čo sa prejavuje zníženými zásobami krvných
prípravkov. Vyzývame preto všetkých
pravidelných darcov krvi a taktiež
prvodarcov, ktorí disponujú potvrdením o
negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného
od 29.10.2020 do 9.11.2020 alebo certifikátom
vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s
negatívnym výsledkom antigénového testovania
na ochorenie COVID-19 vykonaného od
29.10.2020 do 01.11.2020 subjektom
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní
Spoločná zodpovednosť (ďalej len „negatívny
výsledok testu“) alebo dokladom preukazujúcim
existenciu niektorej z výnimiek podľa
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.
16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k režimu vstupu
osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa, uverejnenú vo Vestníku vlády
SR dňa 30.10.2020 (ďalej len „Vyhláška ÚVZ“),
aby neváhali, objednali sa na naše odberové
pracoviská a prišli darovať krv,“ viedla
vtedy NTS SR.
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V závere rok bol podľa vyjadrení NTS SR
hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých
Rh negatívnych krvných skupín, avšak vítaní
boli na pracoviskách NTS SR darcovia krvi s
akoukoľvek krvnou skupinou, nakoľko NTS SR
nikdy nevie, ktorú krvnú skupinu budú
potrebovať nemocničné zariadenia k záchrane
ľudských životov.
„Ubezpečujeme všetkých darcov krvi, že na
všetkých pracoviskách Národnej transfúznej
služby SR sú stále zavedené prísne hygienické
podmienky a preventívne opatrenia na
zamedzenie šírenia koronavírusu. Darcovia
krvi môžu vstúpiť na pracovisko až po
preukázaní sa negatívnym výsledkom testu
alebo dokladom preukazujúcim existenciu
niektorej z výnimiek podľa Vyhlášky ÚVZ, s
prekrytím horných dýchacích ciest, po
dezinfekcií rúk, zmeraní telesnej teploty a
po vyplnení Checklistu,“ upozornila vtedy NTS
SR.

11 statočných zdolalo
Chatu Plesnivec
Urobiť niečo pre svoje zdravie, spoznať krásy
Slovenska a aj nových ľudí. Aj to boli ciele
minuloročného prvého výstupu pod patronátom
Nadácie Žltá Kačička. No tým hlavným cieľom
bolo ukázať, že pomáhať sa dá aj inak. Všetko
to začalo ešte v roku 2019 keď sme sa
rozhodli zorganizovať prvý horský výstup pod
záštitou Nadácie Žltá Kačička. Po pozitívnych
ohlasoch sme sa rozhodli v týchto akciách
pokračovať aj v roku 2020.
Prvý výstup v roku 2020 bol na Chatu
Plesnivec v Belianskych Tatrách. V sobotu
vyrazilo 11 statočných na cestu dlhú 344
kilometrov z Bratislavy až Chatu Plesnivec.
Do základného tábora sme dorazili o necelé
štyri hodiny. A tu už začína naše prvé
tohtoročné dobrodružstvo. Zo základného
tábora (inak parkovisko) sme vyrazili priamo
na Chatu Plesnivec. Počasie nám vyšlo na
jednotku a tak sme mali počas výstupu jasné a
slnečné počasie. Tatry sa tak ukázali
skutočne v tej najlepšej kráse.
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Vieme ako dôležité je darovanie krvi

DARUJ KRV,
ZACHRÁNIŠ ŽIVOT

Počas minulého roka sme niekoľkokrát
podporili darovanie krvi.
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Samotný výstup trval niekoľko hodín a všetci
dorazili do cieľa živý a zdravý. Privítala
ich Chata Plesnivec s nádherným výhľadom. A
to nedeľné ranné svitanie skutočne stálo za
to. Veď sa pozrite. Škoda len, že ani v
Tatrách sme nenažili také pravé zimné počasie
s poriadnou nádielkou snehu. Sneh bol počas
cesty skôr mokrý a mnohí z nás čakali, že ho
bude predsa len trocha viac.
Možno sa po prvých vetách pýtate ako takýto
výstup súvisí s pomocou a Nadáciou Žltá
Kačička? V prvom rade každý z nás urobil
niečo pre seba a svoje zdravie – pohyb na
čerstvom vzduchu je lepší ako niekoľko hodín
strávených v posilňovni. Zdravie má každý z
nás len jedno a na pohyb už často akosi
zabúdame.
Pre niektorých to bolo aj o prekonaní svojich
schopností keď dokázali prekonať svoje
pomyselné hranice a urobiť niečo čo by za
bežných okolností bolo pre nich nemysliteľné.
Posunuli si tak svoje hranice. Navyše
dokázali, že človek dokáže aj to čomu mozog
občas neverí. A samozrejme výstup mal aj
dobročinný rozmer. Všetci členovia výpravy 11
statočných totiž prispeli dobrovoľným
príspevkom, ktorý putoval na transparentný
účet Nadácie Žltá Kačička. Tieto príspevky do
posledného centu použijeme na pomoc tým,
ktorí to naozaj potrebujú.

Alexej Fabian: malý
človiečik s veľkou
vierou na život
Minulý rok sme podporili aj malého Alexeja
Fabiana, ktorý bojoval o svoj život. Drahá
liečba, ktorá by mu mohla zachrániť život
však na Slovensku nebola preplácaná a rodičia
potrebovali vyzbierať dva milióny na liečbu v
USA. Po narodení bol malý Alexej zdravé
dieťa. Aspoň to tak vyzeralo. No po 5. týždni
mu diagnostikovali genetickú chorobu SMA1 –
Spinálna Muskulárna Atrofia. Stáva sa nehybný
a deti so SMA1 sa zvyčajne nedožijú 2 rokov.

Príbeh malého Alexeja Fabiana sme propagovali
na socaných sieťach a tiež na našej webovej
stránke. Do zbierky sa priamo zapojili aj
členovia Nadácie a pomohli tak zachrániť
ľudský život.
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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.
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Prehľad použitia prijatých finančných prostriedkov od darcov
Nadácia Žltá Kačička umožnila v roku 2020 posielanie príspevkov od darcov
len bezhotovostnou formou na transparentné účty Nadácie Žltá Kačička.
Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb boli v celkovej výške 695
eur vrátane úrokov.
Náklady na činnosť a prevádzku Nadácie Žltá Kačička predstavovali sumu 188
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 2020 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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PETER HOLZMANN
REVÍZOR
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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 2020 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 2020 v celkovom
počte 1 krát, kde sa prerozdeľovali
navrhované projekty Nadácie Žltá Kačička. V
roku 2020 Nadáciu Žltá Kačička postihla
pandémia COVID-19, ktorá mala za následok, že
prerozdelené aktivity alebo projekty boli
nutné byť pozastavené a odložené na dobu
neurčitú. Nadácii sa aj napriek tomu podarilo
vykonať spoločný odber krvi v prvej vlne
COVID-19 samozrejme boli dodržované všetky
COVID-19 opatrenia. Správca riadil činnosť
Nadácie v zmysle úloh nadačnej listiny.
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.

Peter Holzmann
Revízor nadácie

WWW.ZLTAKACICKA.SK

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
SPRÁVA REVÍZORA

Revízor potvrdzuje zistený súlad výdajov
nadácie v roku 2020 s účelom, na ktorý bola
zriadená.
Revízor konštatuje, že účtovná závierka verne
a objektívne vyjadruje výsledky hospodárenia
nadácie za rok 2020 a jej finančnú situáciu k
31.12.2020.
Revízor konštatuje, že Výročná správa Nadácie
Žltá Kačička na rok 2020 verne a pravdivo
popisuje výsledky jej činnosti za rok 2020
Záver: Revízor na základe preskúmania Nadácia
splnila všetky náležitosti nadačnej listiny a
výročnej správy

Nadácia Žltá kačička od začiatku roka 2020
mala našliapnuté na veľmi zaujímavé projekty
a spoluprácu s autistickým centrom „v srdci“,
niekoľko termínov na darovanie krvi pre ľudí,
ktorý túto vzacnú tekutinu potrebujú pre
záchranu svojho vlastného života, rôzne
zbierky pre detí. Žiaľ nikto s tým nerátal a
zasiahla nás ako všetkých naokolo pandémia,
ktorá zapríčinila stopnutie všetky naše snahy
pomôcť iným, naše projekty dostali stopku na
dobu neurčitú a členovia nadácie boli nútení
byť doma a dodržiavať všetky pandemické
opatrenia. Aj napriek tomu sa nám podarilo
darovať pár kvapiek krvi, propagovať a
zviditeľniť príspevky a zbierky cez nadáciu
Žltá Kačička.
Rok 2020 bol veľmi ťažký, ale zaručené
najlepší učiteľ a radca, kde sme sa začali
pozerať aj iným smerom nie len k tomu aby sme
boli osobne spolu aj vymýšľali rôzne možnosti
pomoci ľuďom, ktorý na tom boli horšie ako
my, Ďakujem roku 2020

WWW.ZLTAKACICKA.SK

Prílohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍLOHY

WWW.ZLTAKACICKA.SK

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍLOHY

WWW.ZLTAKACICKA.SK

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍLOHY

WWW.ZLTAKACICKA.SK

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍLOHY

WWW.ZLTAKACICKA.SK

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
PRÍLOHY

WWW.ZLTAKACICKA.SK

ĎAKUJEME
všetkým, ktorí
v roku 2020 pomohli, prajeme
úspešný rok 2021!

Nadácia Žltá Kačička
Kvetná 16
821 08 Bratislava
www.zltakacicka.sk
nadacia@zltakacicka.sk
Vypracované k 31.03.2021

