
www.zltakacicka.sk

Výročná správa za
rok 2021

nadacia@zltakacicka.sk

Nadácia Žltá Kačička

Výročná
správa

2021



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
OBSAH

PRÍHOVORY
Roman Tomša, Lenka Nadányi

FINANČNÉ UKAZOVATELE
Správa revízora

PRÍLOHY
Účtovná závierka za rok 2021

1

3

4

WWW . Z L T A K A C I C K A . S K

ČINNOSŤ NADÁCIE
Účel nadácie, Prehľad činnosti za rok 20212



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
PRÍHOVOR SPRÁVCU

WWW . Z L T A K A C I C K A . S K

Milí priatelia a podporovatelia,

rok 2021 bol pre nás náročnejším rokom ako
rok 2020. Aj v roku 2021 narušila činnosť
Nadácie Žltá Kačička pandémia ochorenia
COVID-19, keď sme museli niektoré naše
projekty presunúť na neskôr a opäť prejsť
do online priestoru. Zamerali sme sa teda
na aktivity, ktoré bolo možné robiť bez
porušenia opatrení a hlavne v online
prostredí. 

Zamerali sme sa aj na prípravu projektu
Vzdelávanie bez bariér, ktorý zakončíme v
roku 2022. V rámci projektu Vzdelávanie bez
bariér podporíme niekoľko škôl, ktoré od
nás získajú tisíce školských a učebných
pomôcok.
 
Som rád, že aj napriek ťažkému obdobiu sa
nám podarilo urobiť niekoľko aktivít, ktoré
pomohli deťom. Či už išlo o darovanie krvi,
pomoc pri sťahovaní a zariaďovaní nových
priestorov Občianskeho združenia Srdce
autizmu a tiež pomoci špeciálnym školám. 
V roku 2021 sme pokračovali s darovaním
krvi, ktoré sa nám napriek pandémii
podarilo zorganizovať dva krát počas roka.
Darovanie pre pandémiu síce prebiehalo inak
ako pominulé roky, ale i tak sa nám
podarilo primeť k darovaniu krvi desiatky
našich podporovateľov. Nesmierne ma teší,
že sa do tejto jednoduchej a prospešnej
aktivity zapájajú aj noví podporovatelia,
ktorí sa navyše stávajú pravidelnými
darcami krvi. 

Roman Tomša
Správca nadácie
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V roku 2021 sme zorganizovali aj darovanie
hračiek. Naši podporovatelia zozbierali a
darovali stovky hračiek, ktoré sme potom
posunuli deťom po celom Slovensku. Zbierali
sme hlavne hračky, ktoré sa dajú používať aj
na učenie a nie len na hranie. 

Pokračovali sme aj v spolupráci s Občianskym
združením Srdce autizmu, pre ktoré sme
zorganizovali zbierku hračiek a školských
pomôcok a tiež finančnú zbierku. Finančná
zbierka bude ukončená v roku 2022. 
Nebolo to však len o peniazoch a hračkách. 

Občianske združenie Srdce autizmu sa počas
minulého roka sťahovalo do nových
priestorov, ktoré neboli úplne pripravené na
sťahovanie. Naši členovia priložili ruku k
dielu a pomohli s úpravou priestorov a tiež
so samotným sťahovaním. Všetko prebiehalo
hladko aj vďaka podpore firmy
CLEANsatisfied, ktorá pomohla so sťahovaním,
prerábkou a uprataním priestorov bez nároku
na odmenu. Aj vďaka podpore šikovných
profesionálov z tímu CLEANsatisfied všetko
prebehlo hladko a deti sa teda tešia z
nových priestorov. 

V závere minulého roka sme zároveň v
spolupráci so spoločnosťou ATLANTIS MEDIA
zorganizovali súťaž Vianočná pohľadnica
pred deti so špeciálnych materských a
základných škôl. Deti mali nakresliť a
vyrobiť pohľadnicu a zakomponovať do nej
naše logo. Do súťaže sa zapojilo viac ako
30 škôl a prišli takmer dvestovky
nádherných pohľadníc. Každá doručená
obálka bola pre nás prekvapením a boli sme
radi, že sa do súťaže zapojilo toľko detí. 

Aj preto sme sa pred Vianocami rozhodli
pravidlá súťaže zmeniť. Pôvodne sme chceli
odmeniť len jednu školu nákupom školských
pomôcok v hodnote 100 eur. Nakoniec sme sa
však rozhodli odmeniť aj ďalšie tri školy,
ktorým sme nakúpili školské pomôcky v
hodnote 70, 50 a 30 eur. 
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Rok 2021 bol pre nás skutočne náročným a už
druhým rokom, keď sme všetci žili s
obmedzeniami pre pandémiu ochorenia COVID-
19. Aj napriek tomu sa nám podarilo pracovať
na rozvoji Nadácie Žltá Kačička a nadviazať
aj nové partnerstvá, ktoré dúfame budú viesť
k ďalšej pomoci deťom. 

Ďakujem všetkým naším podporovateľom a
priateľom, ktorí sa už tri roky spoločne s
nami podieľajú na pomoci deťom. Nesmierne ma
teší, že naše trojročné úsilie prináša prvé
ovocie v podobe podpory škôl školskými
pomôckami. Verím, že aj v tomto roku sa nám
podarí pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. 



NADÁCIA ŽLTÁ KAČIČKA

NEMUSÍTE BYŤ
POZITÍVNI,
ABY STE
MYSLELI
POZITÍVNE



Začiatok roka sme odštartovali zbierkou
hračiek pre centrum, ktoré pracuje s
detičkami s poruchami autistického spektra,
O. Z. Srdce Autizmu. Zbierka prebiehala tri
mesiace, počas ktorých sa zapojilo obrovské
množstvo ľudí, ale aj organizácií ako
napríklad AB KIDS Academy z Púchova, Monkey
Toys a ďalšie. Záverom zbierky bolo samotné
odovzdávanie, ktoré prebehlo symbolicky 2.
apríla, ktorý predstavuje Svetový deň
povedomia o autizme. 

S odstupom času hodnotím zbierku veľmi
pozitívne. Darmi sme získali kvantum hračiek,
ktoré by boli priam až zbytočné pre jedno
centrum, a teda v spolupráci s O. Z. Srdce
Autizmu sme vytvorili balíčky hračiek, ktoré
sme ďalej odovzdali do DSS prof. Karola
Matulaya a Špeciálnej ZŠ s MŠ Karpatská v
Bratislave. Potešili sme tak veľký počet
detí, ale aj pedagógov a odborníkov, ktorí s
deťmi pracujú. Zbierka hračiek mala
mimoriadny úspech. 
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Ctení priatelia a podporovatelia Nadácie Žltá
Kačička,
na úvod mi dovoľte vyjadriť úprimnú radosť,
že sa k vám ďalší rok môžem prihovoriť z
pozície riaditeľky Nadácie Žltá Kačička.
Predchádzajúci rok sme sa neprestajne
museli pasovať s pandémiou, ktorá je
zapríčinená vírusom Covid-19. To nás však
neodradilo, ba naopak, boli sme motivovaní
v podporných a dobročinných aktivitách
nadácie pre tých, ktorí to potrebujú.

Lenka Nadányi
Riaditeľka nadácie
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Hračky od podporovateľov dostávame aj
naďalej, no vždy im nájdeme vrúci domov a
spôsobíme radosť ďalším detičkám. Zbierku
hračiek sprevádzala finančná zbierka, ktorá
pokračovala až do januára 2022.

Nie každý však môže prispieť finančne alebo
hračkami, a tak sme uskutočnili aj iný druh
podpory. Spolu s dobrovoľníkmi a
spoločnosťou CLEANsatisfied sme sa
zúčastnili prerábky nových priestorov pre
centrum pre deti s autizmom. Niektorí z nás
maľovali, ďalší pokladali podlahy a tepovali
koberce. Aj takýmto obyčajným dobrým skutkom
sme podporili vzdelávanie detičiek so
znevýhodnením. 

Niekoľkokrát sme sa zapojili do darovania
krvi, no darcov vyzývame neustále. Krv je
nesmierne vzácna tekutina, pretože dokáže
zachrániť život. Darca pritom neutrpí žiadnu
ujmu, priam naopak, získa dobrý pocit pre
pomoc druhým, a tiež prispeje svojmu
zdraviu, tým že si obmení krvné elementy. V
mesiaci september sme vyzvali ľudí na
darovanie potravín a školských pomôcok,
ktorými sme podporili rodinu v núdzi.
Úžasné, akými drobnými, no zato významnými
skutkami sa dá pomôcť a zlepšiť život, však?

Za veľký a hodnotný úspech považujem to,
že sme získali finančné prostriedky na
podporu vzdelávania detí a žiakov so
zdravotným znevýhodnením v špeciálnych
školách. Veľavýznamné ďakujem patrí
Nadácii SPP, ktorá nám to umožnila
poskytnutím grantu v hodnote 5000 €. V
roku 2022 v rámci projektu Vzdelávanie bez
bariér tak podporíme deti a žiakov, ako aj
prácu pedagógov či rodičov týchto detí. 

Nielenže sa nadácia môže tešiť z úspechov
a podpore mnohých detí, no úsmev na tvári
nám vyčaril rozvoj nadácie. Ku koncu roku
sa do našej kačičkovskej rodiny pridali
vzácni členovia, ktorými sú dámy a pán s
dobrým srdcom, a to Deniska Brantálová,
Sabína Veselková a Richard Nadányi.
Radujem sa z ďalších pomocných rúk a
nápaditých hláv a skromne dúfam, že každý
rok pribudne aspoň jeden láskavý človek,
ktorému záleží na blahu druhých. 
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Perfektným záverom roka bola veľmi milá
aktivita, ktorou bola súťaž o najkrajšiu
Vianočnú pohľadnicu s kačičkou. Do súťaže sa
zapojili deti a žiaci zo špeciálnych škôl s
úsilím vyhrať pre svoju školu 100 € na nákup
školských pomôcok, ktoré do súťaže venovala
spoločnosť ATLANTIS MEDIA. Prišlo nám
obrovské množstvo nádherných detských
kresieb, čo nám veľmi sťažilo rozhodovanie.
Napokon však vyhrala kreatívna pohľadnica,
ktorú vytvorili Sárka a Oliverko zo
Špeciálnej základnej školy v Brezne. 
 Prenádherných pohľadníc bolo tak veľa, že
sme sa rozhodli do výhry vyčleniť ďalšie
financie z vlastných prostriedkov a v
konečnom dôsledku sme podporili ešte tri
špeciálnej školy z Červenice, Bratislavy a
Novej Bane. Verím, že sa tešili všetci,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do súťaže
zapojili, no najväčšie potešenie sme mali
práve my, členovia nadácie, keď sme si
prezerali jednotlivé pohľadnice a napokon
obdarovali výherné školy 😊. Vďaka úspechu
súťaže sme sa rozhodli vytvoriť z nej
každoročnú tradíciu.

Rok 2021 síce nebol jednoduchý, no priniesol
aj nádherné momenty, kedy sme spolu s vami,
našimi priateľmi a podporovateľmi, spojili
sily a poskytli nezištnú pomoc druhým. Možno
si to ani neuvedomujete, no veľký význam majú
aj tie najmenšie dobročinné skutky, ktoré
robíme v dobrej viere a s láskou. Dovoľte mi,
aby som na záver pre vás všetkých napísala
neoceniteľné slovo, ĎAKUJEM. 



ORGÁNY NADÁCIE 

V ROKU 2021

Správca nadácie: Roman Tomša

www.zltakacicka.sk

Správna rada: Milan Šedivý (predseda)
                          Martin Karásek 
                          Richard Marcin
                          Martin Juriga
                          Lenka Nadányi (od r.2021)
                          Sabina Veselková (od r.2021)
                          Denisa Brantálová (od r.2021)
                          Richard Nadányi (od r.2021)

Od 1.1.2021 sa funkcie ujala riaditeľka Nadácie Žltá
Kačička Lenka Nadányi a zároveň došlo k zmenám v
správnej rade Nadácie Žltá Kačička.

Revízor nadácie: Peter Holzmann

Riateľka nadácie: Lenka Nadányi
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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. 



Nadácia Žltá Kačička v roku 2021 rozvíjala
svoju činnosť. Už od začiatku vzniku
nadácie je však naším prvoradým cieľom
pristupovať k veciam transparentne a
zodpovedne. 

V treťom roku činnosti nadácie sme sa
zamerali hlavne na tie činnosti, ktoré
pomôžu nadáciu zviditeľniť sa a zároveň
pomôžu pri propagácii nadácie.

Rok 2021 však aj v činnostiach poznačila
hlavne pandémia ochorenia COVID-19 pre
ktorú sme niektoré naše plánované aktivity
museli posunúť na neskoršie a bezpečnejšie
obdobie. 

Rok 2021 sa tak niesol hlavne o podpore
našich projektov v online prostredí a
zamerali sme sa hlavne na aktivity na
sociálnych sieťach. 

Naši členovia sa však zapojili aj do
dobrovoľníckej činnosti a podporili sme aj
darovanie krvi. 

V závere roka sme potom pripravili súťaž
pre deti zo špeciálnych škôl na nákup
pomôcok pre ich školy. Prišli nám desiatky
nádherných vianočných pohľadníc a nakoniec
sme sa rozhodli podporiť viaceré školy,
keďže vybrať tú najkrajšiu nebolo vôbec
jednoduché.
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PREHĽAD
ČINNOSTI

V ROKU
2021

ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2021

N A D Á C I A  Ž L T Á  K A Č I Č K A

www.zltakacicka.sk



„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. 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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Činnosť v roku 2021 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 2021 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 2021 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.
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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.

Vianočná pohľadnica
2021
Posielanie vianočnej pohľadnice patrí medzi
tradičné zvyky nie len na Slovensku. Množstvo
ľudí stále posiela vianočné pohľadnice, ktoré
potešia priateľov aj rodinu. Pred sviatkami
sme sa rozhodli vianočnú pohľadnicu spojiť aj
so súťažou pre deti zo špeciálnych škôl.

Spolu so spoločnosťou ATLANTIS MEDIA a
portálom ePeniaze.sk sme na začiatku mesiaca
december spustili súťaž pre deti zo
špeciálnych základných škôl, ktorá bola
spojená s tradíciou posielania vianočných
pohľadníc.

Do našej súťaže Vianočná pohľadnica s
kačičkou sa zapojilo množstvo detičiek. Boli
sme veľmi milo prekvapení, potešení a
otváranie každej jednej obálky nám robilo
radosť a vyčerilo úsmev na perách.

Na Štedrý deň sme vyhodnotili vianočnú súťaž
o najkrajšiu pohľadnicu, ktorá bola určená
pre žiakov základných škôl. Pôvodne sme
chceli odmeniť len jednu školu, ale keďže
pohľadníc prišli takmer dve stovky, tak sme
sa rozhodli pridať súťaž pre tri ďalšie
školy.



Vieme ako dôležité je darovanie krvi

DARUJ KRV,
ZACHRÁNIŠ ŽIVOT

Počas minulého roka sme niekoľkokrát
podporili darovanie krvi.
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Prišlo nám vyše 160 nádherných pohľadníc z
takmer 30 škôl z celého Slovenska. Bolo veľmi
ťažké vybrať jednu, ktorú bude Nadácia Žltá
Kačička používať ako oficiálnu vianočnú
pohľadnicu.

Program Vzdelávanie bez
bariér s podporou 
Nadácie SPP
Nadácia Žltá kačička vďaka podpore Nadácie
SPP pomôže žiakom vybraných špeciálnych škôl.

Všetky deti by mali mať rovnakú možnosť
vzdelávať sa, a to bez ohľadu na ich
špecifické potreby či prostredie, z ktorého
pochádzajú. 

Stretávame sa však s tým, že zdravotne
znevýhodneným často nie sú vytvorené vhodné
podmienky. Jedným z hlavných nedostatkov je
absencia špeciálnych pomôcok, ktoré sú pre ne
nevyhnutné. 

Preto sme sa pustili do projektu Vzdelávanie
bez bariér, prostredníctvom ktorého chceme
pomôcť žiakom vo vybraných špeciálnych
školách.

Deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú
pri vzdelávaní nielen osobitý prístup, ale aj
špeciálne pomôcky, ktoré v školách často
chýbajú. Vďaka finančnej podpore od Nadácie
SPP nakúpime pomôcky do špeciálnych škôl, čím
zlepšíme podmienky stovkám detí so
špecifickými potrebami. Veríme, že projekt
zmení životy mnohým deťom a inšpiruje okolie
k tomu, aby pomáhali prekonávať bariéry tým,
ktorí to najviac potrebujú.

Nechceli sme, aby ostatné pohľadnice ostali
bez povšimnutia! Práve preto sme sa rozhodli
oceniť ďalšie tri špeciálne školy. Hlasovanie
prebiehalo na našom profile na sociálnej
sieti Facebook. Stačilo lajkom označiť tú,
ktorá sa návštevníkom najviac páčila. 

Pohľadnica, ktorá mala najviac lajkov získala
70 € na nákup školských pomôcok. Druhá v
poradí (s počtom lajkov) získala 50 € a
tretia získala 30 € na nákup pomôcok. 

Ktoré školy vyhrali:
1. miesto - Evanjelická spojená škola
internátna v Červenici,
2. miesto - Spojená škola internátna na
Hrdličkovej 17 v Bratislave,
3. miesto - Spojená škola na Školskej 5 v
Novej Bani.
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Zoznam darcov, ktorí Nadácii Žltá Kačička darovali príspevky v sume viac
ako 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. 

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov
presahuje 331 eur. 

   a) Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava: príspevok v sume 
      5.000,00 eur na podporu projektu "Vzdelávanie bez bariiér". 
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Prehľad použitia prijatých finančných prostriedkov od darcov 

Nadácia Žltá Kačička umožnila v roku 2021 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 2021 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.



REVÍZOR

PETER HOLZMANN

www.zltakacicka.sk

SPRÁVA
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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 2021 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 2021 v celkovom
počte 3 krát, kde sa prerozdeľovali
navrhované projekty Nadácie Žltá Kačička. V
roku 2021 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



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
SPRÁVA REVÍZORA

WWW . Z L T A K A C I C K A . S K

Revízor potvrdzuje zistený súlad výdajov
nadácie v roku 2021 s účelom, na ktorý bola
zriadená.

Revízor konštatuje, že účtovná závierka verne
a objektívne vyjadruje výsledky hospodárenia
nadácie za rok 2021 a jej finančnú situáciu k
31.12.2021.

Revízor konštatuje, že Výročná správa Nadácie
Žltá Kačička na rok 2021 verne a pravdivo
popisuje výsledky jej činnosti za rok 2021.

Záver: Revízor na základe preskúmania Nadácia
splnila všetky náležitosti nadačnej listiny a
výročnej správy
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ĎAKUJEME
všetkým, ktorí 

v roku 2021 pomohli, prajeme
úspešný rok 2022! 

Nadácia Žltá Kačička
Ametystová 5

821 06 Bratislava
www.zltakacicka.sk

nadacia@zltakacicka.sk 
Vypracované k 31.03.2022


