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Milý rodičia, lekári,
zdravotnícky personál,
Nadácia Križovatka vznikla v roku 2008 ako mimovládna nezisková
organizácia za účelom pomoci deťom ohrozených Syndrómom náhleho
úmrtia dojčiat (SIDS) a ako jediná v Slovenskej republike sa touto
problematikou zaoberá.
Syndróm náhleho úmrtia detí je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po
Smrti dieťaťa. Syndróm spôsobuje náhlu smrť aj celkom zdravých detí
zastavením dychu počas spánku, a to bez akýchkoľvek
predchádzajúcich príznakov.
Nadácia Križovatka s finančnou pomocou sponzorov, rodičov
a prispievateľov vo verejnej zbierke nakupuje prístroje, ktoré slúžia na
monitorovanie dychu novorodencov (monitory BABYSENSE II) .
Monitory dychu sú jedinou dokonalou prevenciou Syndrómu – SIDS.
Tieto prístroje darujeme novorodeneckým oddeleniam na celom
Slovensku a zapožičiavame ich rodičom na domáce použitie.
Do dnešného dňa sme vybavili monitormi dychu 53 nemocníc na
celom SR. Cieľom Nadácie Križovatka je zabezpečiť bezpečný spánok
každému bábätku na novorodeneckých oddeleniach, ako aj v

domácom prostredí.
Nadácia Križovatka v uplynulom roku opäť pomohla svojou činnosťou
ďalším nemocniciam, rodičom a ich bábätkám v predchádzaní
Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

SIDS a
monitor dychu
SIDS (Sudden infant death
syndrome) je medzinárodné
označenie pre „náhlu smrť
dieťaťa“
Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých
novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť
v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich
príznakov. Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j.
do 1 roku). Príčina syndrómu nie je doposiaľ
jasná.
Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov.
Hlavným rizikovým faktorom je fajčenie matky,
nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti,
dvojčatá a pod). Akékoľvek sťaženie dýchania
dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napr.
prikrývky, vankúš alebo hračky cez tvár bábätka,
prehriatie dieťaťa, prekážky v dýchacích cestách
atď.
Tiež každé oslabenie detského organizmu
(infekčné choroby, horúčky, zvracanie) a najmä
choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS.

Monitor dychu
Babysense účinne chráni dieťa pred hrozbou SIDS
Monitor neustále sleduje dýchanie a dychové
pohyby dieťaťa. V prípade, ak sa dýchanie zastaví
na dobu dlhšiu ako 20 sekúnd alebo, ak sa
dychová
frekvencia zníži pod 10 dychov za minútu,
Babysense upozorní na tento stav zvukovým
a svetelným signálom.
Prístroj
Babysense
nemôže
predísť
nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a
spoľahlivo kontroluje dýchanie a varuje rodiča v
prípade ohrozenia dieťaťa.

A.) Prehľad činnosti
Nadácia Križovatka v roku 2015 podporila celkovo 13 nemocníc novými
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.

Dátum
obdarovania

Mesto

Nemocnica

Banská Bystrica

FNsP F.D.Roosevelta

Bratislava

UNB, Nemocnica akad. L.Dérera

12.10.2015

Bratislava

UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda

23.10.2015

Dunajská
Streda

NsP Dunajská Streda

20.5.2015

Komárno

FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno

20.5.2015

Košice

Univerzitná nemocnica L.Pasteura

12.3.2015

Košice

Nemocnica Košice – Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica

3.12.2015

Krompachy

Nemocnica Krompachy, s.r.o.

21.5.2015

Liptovský
Mikuláš

Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu

25.3.2015

Martin

Univerzitná nemocnica Martin

Považská
Bystrica

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

22.4.2015

Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín

11.3.2015

Žiar nad
Hronom

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

13.3.2015

5.5.2015

31.12.2015

Finančné hospodárenie
v roku 2015

V súčasnej dobe sa veľmi ťažko získavajú
finančné prostriedky na humánne účely.
Napriek tomu sa však nájdu ľudia, ktorí sú
ochotní pomáhať a to nielen finančne, ale aj
poskytnutím pomocnej ruky pri riešení bežných
problémov, ktoré nepochybne patria k činnosti
každej organizácie.
Prevencia Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat nie
je finančne podporovaná štátom, práve preto je
nutné, aby sa k tejto problematike zodpovedne
postavili samotní rodičia ako aj lekári oddelení
pracujúcich s ohrozenými bábätkami. Financie
potrebné k realizácii nášho projektu získava
nadácia z niekoľkých zdrojov: finančné
príspevky od fyzických osôb (rodičov)
a organizácií. Našimi darcami v uplynulom roku
boli stovky drobných prispievateľov - rodičov,
ktorí prispeli na nadačný účet prostredníctvom
bankových
prevodov
alebo
poštových
zloženiek, ale aj hotovostnými darmi.
Naše poďakovanie ďalej patrí aj sponzorom ,
ktorí nám v uplynulom roku prispeli finančne na
nákup monitorov dychu a poskytli nám výrazné
zľavy pri poskytovaní svojich služieb.

B.) Správa nezávislého audítora vrátane ročnej účtovnej
závierky (viď príloha)
C.) Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Nadácia Jána Korca = 500,- €
Prvá stavebná Sporiteľňa, a.s. = 1000,- €
Dary od drobných prispievateľov = 117 953,75 €
Verejná zbierka – čistý výnos = 1 215,71 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane = 94,94 €
Úroky = 42,09 €

D.) Prehľad o darcoch, ak hodnota daru od toho istého
darcu presahuje 333 €
Nadácia Jána Korca
Finančný dar v celkovej hodnote 500,- € na základe zmluvy o poskytnutí peňažného
daru zo dňa 14.1.2015
Použitie:
7 ks monitorov dychu Babsense I. darovaných v roku 2015 nemocniciam:
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom - 2 ks
Fakultná nemocnica Trenčín - 2 ks
UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava - 3 ks
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Finančný dar v celkovej hodnote 1000,- € na základe darovacej zmluvy zo dňa
20.7.2015
Použitie:
11 ks monitorov dychu Babysense I. darovaných v roku 2015 nemocniciam:
UNB Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava – 4 ks
Nemocnica Košice – Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica – 5 ks
Nemocnica Zvolen, a.s. – 2 ks (budú darované v 1Q 2016)

E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená
Právnické osoby:
Nemocnica
FNsP F.D.Roosevelta

Dátum
darovania

Počet
monitorov

Hodnota
v€

5.5.2015

2

158,00

UNB, Nemocnica akad. L.Dérera

12.10.2015

8

632,00

UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda

23.10.2015

4

358,80

NsP Dunajská Streda

20.5.2015

2

222,00

FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica
Komárno

20.5.2015

2

158,00

Univerzitná nemocnica L.Pasteura

12.3.2015

2

189,60

Nemocnica Košice – Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica

3.12.2015

5

448,50

Nemocnica Krompachy, s.r.o.

21.5.2015

5

278,40

Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu

25.3.2015

3

237,00

31.12.2015

2

122,00

Nemocnica s poliklinikou Považská
Bystrica

22.4.2015

2

111,36

Fakultná nemocnica Trenčín

11.3.2015

2

158,00

Svet zdravia, a.s. , Všeobecná
nemocnica v Žiari nad Hronom

13.3.2015

2

189,60

2 fyzické osoby - dar

15.1.2015
4.2.2015

1
1

111,00
90,00

Univerzitná nemocnica Martin

SPOLU:

Fyzické osoby (viď. príloha)

43

3 464,26

F.) Celkové výdavky v členení podľa jednotlivých
druhov činností nadácie, Zasadnutie správnej rady
NADÁCIA KRIŽOVATKA
Členenie nákladov r. 2015

Popis:
Náklady na správu nadácie

Čiastka v €
32 759,89 €

Spotrebný materiál

5 648,08 €

Ostatné služby

6 129,97 €

Mzdové náklady - mzdy
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné soc. náklady – tvorba sociálneho fondu

14 213,20 €
5 122,39 €
82,54 €

Zákonné soc. náklady – stravné

425,13 €

Ostatné dane a poplatky

133,82 €

Úroky

1 004,89 €

Náklady na účel nadácie

59 987,59 €

Monitor dychu Babysense

27 280,26 €

Spotrebný materiál - PHM

1 745,66 €

Opravy a údržba

499,65 €

Náklady na reprezentáciu

256,21 €

Ostatné služby

24 519,90 €

Ostatné dane a poplatky

543,19 €

Plagáty a letáky

489,72 €

Odpisy vozidla
SPOLU NÁKLADY ZA ROK 2015

Vyhotovil: Ing. Zuzana Tichá
Dňa: 20.5.2016

4 653,00 €
92 747,48 €

G.) Zmeny v nadačnej listine v roku 2015 neboli
uskutočnené
H.) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
Odmena je kompenzovaná prostredníctvom mandátnej zmluvy.
Uskutočňovanie tlačových konferencií pri príležitosti odovzdávania daru
nadáciou. Rozvoz monitorov dychu Babysense do nemocníc na celom území
SR ako aj jednotlivým rodinám s postihnutými deťmi. Dovoz monitorov zo
špedičnej služby do sídla nadácie, kde je nutné monitory pripraviť na
použitie do nemocníc, prípadne pre jednotlivcov. Dovoz monitorov k
servisnému technikovi v Brne. Dodávanie propagačných materiálov do
nemocníc na podporu informovanosti o SIDS.
Vykonávanie ďalších administratívnych prác, ktoré sú nutné pri vedení
nadácie.
V tejto činnosti je zahrnutá kompenzácia odmeny pre správcu nadácie.

I.) Nadácia Križovatka nedisponuje žiadnym
nadačným fondom
J.) Nadácia Križovatka má základné imanie v
hodnote 6.639,- €

K.) Nadácia Križovatka sa v roku 2015 zaregistrovala
na prijatie 2% dane

