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Orgány nadácie:
Správna rada
Dozorná rada
správca nadácie

9 členov
6 členov
1 člen

Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 06. 2001 zriadil zriaďovateľ COOP CENTRUM, a.s.
Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava , IČO: 30 789 214, nadáciu pod názvom „Nadácia
Jednota COOP“.

Rozhodnutím MV SR zo dňa 10.10.2001 bola nadácia zapísaná do registra nadácií pod
č. 203/Na-96/627 a vznikla pod názvom Nadácia Jednota COOP.
V súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka a na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie Jednota COOP bol podaný
návrh na zmenu zapisovaných skutočností do registra nadácií na MV SR . MV SR vykonalo
tieto zmeny dňa 19.07. 2002 pod číslom 203/Na-96/627-1.
Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie:
1. zmeny vykonané v nadačnej listine:
- 02.07.2003 – DODATOK č. 1
- 02.07.2003 – DODATOK č. 2
- 15.07.2004 – DODATOK č. 3
- 26.05.2005 – DODATOK č. 4
- 31.07.2006 – DODATOK č. 5
2. dňa 04.05.2004 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3 ročné funkčné obdobie
s účinnosťou od 23.06.2004.
Účelom Nadácie Jednota COOP je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva,
športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania v kultúrnej a umeleckej oblasti, spočívajúca
najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane
propagácie činnosti nadácie.
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I. HLAVNÉ AKTIVITY NADÁCIE NADÁCIA JEDNOTA COOP
V ROKU 2006 :

A.
B.
C.
D.

Podpora zdravotníctva
Humanitárna pomoc fyzickým a právnickým osobám
Projekt „Jednota pre školákov“ a projekt Jednota Futbal Cup
Projekt „Nech sa nám netúlajú“

A. PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA
Nadácia Jednota COOP v roku 2006:
- zakúpila:
☼ 2 monitorovacie prístroje s príslušenstvom
v celkovej hodnote 299 980 Sk pre Všeobecnú
nemocnicu v Komárne FORLIFE, n. o..
Chirurgické oddelenie používa tieto prístroje po
operáciách a ťažkých úrazoch na sledovanie
základných životných funkcií.

☼ vyvolávací automat pre filmy MEDIPHOT 900 E
v celkovej hodnote 250 000 Sk pre Nemocnicu
s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach.
Automat je umiestnený na
rádiologickom
pracovisku na vyvolávanie mamografických filmov.
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☼ stolný univerzálny autokláv v celkovej čiastke
85 680 Sk pre Občianske združenie TRANSPLANTS
SAVE LIFE V Banskej Bystrici.
Združenie používa túto techniku v transplantačnom
centre - príprava – autoklávovanie premývacích
roztokov na vyšetrovanie HLA transplantačných
antigénov pri transplantácii obličiek.

☼ inštrumentárium k laparoskopu v celkovej hodnote
249 999 Sk pre Vranovskú nemocnicu n.o. Inštrumentárium
k laparoskopu používa nemocnica na chirurgickom oddelení,
kde sú umiestnení pacienti s onkologickým ochorením
v dutine brušnej.

- venovala:

Onkologickému ústavu Sv. Alžbety ,s.r.o. Bratislava peňažné
prostriedky vo výške 300 000 Sk , ktoré ústav použil na
zakúpenie videogastroskopu EXERA pre oddelenie laserovej
medicíny. Tento prístroj používa ústav pri vyšetreniach hrubého
čreva.

Fakultnej nemocnici v Trnave peňažný dar 450 000 Sk ,
ktoré nemocnica použila na nákup časti ultrazvukového
diagnostického lekárskeho prístroja.
Nemocnica
používa tento prístroj na neurologickom oddelení pri
vyšetreniach prívodných mozgových ciev v krčnom
úseku u pacientov s akútnou mozgovou porážkou.
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B. HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM
OSOBÁM

Nadácia Jednota COOP okrem uvedených aktivít podala pomocnú ruku aj
fyzickým a právnickým osobám. V roku 2006 nadácia:

 ٭venovala Mestskému kultúrnemu stredisku Detským folklórny súbor KELČOVAN
peňažný dar vo výške 30 000 Sk (23 818,50 Sk z projektu Nech sa nám netúlajú
a 6 181,50 Sk nadácia) na rozvíjanie a objavovanie mladých nádejných talentov,
predovšetkým v oblasti kultúry a umenia a na rozvíjanie voľno časových aktivít
školopovinných detí
 ٭pomohla Nadácii srdcovej chirurgie „Zachráňme srdce!“ pri zakúpení prístroja na
mechanickú podporu srdca, ktorý zachráni život pacienta v kritickom štádiu
 ٭darovala p.Hlaváčovi peňažný dar 10 000 Sk na pokrytie nákladov súvisiacich
s jeho prímorskou liečbou – pacient chorý na astmu
 ٭darovala Slovenskému zväzu telesne postihnutých 20 ks nákupných poukážok
v celkovej čiastke 2 000 Sk, ktoré zväz použil na zakúpenie tovaru na spoločné
podujatie telesne postihnutých spoluobčanov pod názvom „Posedenie pri hudbe“,
ktoré sa uskutočnilo v mesiaci november v Pezinku.

Ostatné aktivity nadácie v spolupráci s marketingovým oddelením COOP
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo:
V spolupráci s marketingovým oddelením COOP Jednota Slovensko, spotrebné
družstvo zabezpečila nadácia na Mikuláša sladkosti pre deti umiestnené na
onkologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou na Kramároch.
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C. PROJEKT „JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV „

Projekt „Jednota pre školákov „ v roku 2006 odštartoval IV. ročník. Cieľom
organizátora, ako aj partnerov projektu bolo, tak ako po iné roky, podporiť
pohybové aktivity detí základných škôl a 8-ročných gymnázií a prispieť tak k ich
zdravému životnému štýlu a zároveň pomôcť pri riešení problémov škôl, ktoré sú
nedostatočne vybavené športovými pomôckami.

Organizátor projektu:

Nadácia Jednota COOP

Partneri projektu:

DANONE ,spol. s. r.o.
Procter & Gamble, spol. s.r.o.
Vitana Slovensko, s.r. o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.

Garant projektu:

Slovenský futbalový zväz

Charitatívna časť projektu: Zakúpenie futbalových lôpt pre všetky ZŠ, ktoré sa
zúčastnili III. ročníka súťaže v malom futbale pod názvom Jednota Futbal Cup.

Základný princíp projektu: Každý zákazník obchodnej siete COOP Jednota
zakúpením označených výrobkov spoločností P&G, Vitana Slovensko a DANONE
podporí rozvoj športu na základných školách na celom Slovensku.
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Zoznam vybraných výrobkov projektu:
VITANA SLOVENSKO
Hrachová polievka
Gulašová polievka pikant
Masox 2 kocky
Slepačí bujón 6 kociek
Polievkové korenie Klasik
Sojová omáčka
Grilovacie korenie
Rasca drvená

Minútka Čína
Gulášová polievka
Wolčestrová omáčka
Palacinky
Zemiakové cesto BASK
Americké zemiaky
Korenie čierne mleté

PROCTER & GAMBLE
ARIEL
BONUX
JAR
LENOR
ALWAYS ULTRA
ALWAYS CLASSIC
TIDE
PANTENE
HEAD&SHOULDERS
PAMPERS

DANONE
DANONE 7 tromfov
Prince
Actimel
Activia
Danonino
Danette
Fantasia
Vitalinea

Posolstvo projektu pre verejnosť: Kupujte označené výrobky a prispejte deťom na
športové pomôcky - lopty. Čím viac výrobkov kúpite tým bude COOP Jednota lopta
väčšia a viac detí- našich budúcich reprezentantov sa bude hrať.
Posolstvo projektu pre deti: Staňte sa reprezentantmi. Účasťou vo futbalovom
turnaji bojujete o sústredenie so slovenskou futbalovou reprezentáciou.

Komunikácia projektu
na MO predajniach

Označenie výrobkov cenovkami
na MO predajniach

Prostriedky projektu a ich použitie:
Každý z partnerov projektu prispel peňažnou čiastkou 1 milión korún; celkovo sa
vyzbieralo 3 mil. Sk, ktoré boli prostredníctvom agentúry MW Promotion použité na
prípravu a realizáciu III. ročníka súťaže Jednota Futbal Cup. Zároveň v mesiaci
október obdržali školy (ZŠ a 8-ročné gymnáziá), ktoré sa zúčastnili III. ročníka
súťaže Jednota Futbal Cup 6 futbalových lôpt.
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Súčasťou projektu „Jednota pre školákov“ bol aj III. ročník celoslovenskej súťaže
žiakov a žiačok ZŠ a 8. ročných gymnázií v malom futbale pod názvom Jednota
Futbal Cup.

JEDNOTA FUTBAL CUP

Starší žiaci

Žiačky

Časový harmonogram turnajov:
- okresné kolá
- krajské kolá
- celoslovenské finále

Mladší žiaci

09.05.-02.06.2006
od 05.06.- 13.06.2006
od 15.06.-17.06.2006

Vekové kategórie:
- mladší žiaci
- starší žiaci
- žiačky

1. - 4. ročník
5. - 9. ročník
bez rozdelenia vekových kategórií.

Pravidlá súťaže: výber z oficiálnych pravidiel malého futbalu.
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Okresné kolá – z 2 509 oslovených ZŠ sa do súťaže prihlásilo 762 základných škôl
a 8-ročných gymnázií - v športovom zápolení sa stretlo 215 tímov. Okresné kolá boli
odohraté v telocvičniach a na vonkajších plochách; prvé tímy z každej kategórie
získali diplom a pohár.

Okresné kolo-žiačky

Okresné kolo-mladší žiaci

Okresné kolo-starší žiaci

Krajské kolá –odohrali sa v jeden deň vo 8 krajoch (Košice, Giraltovce,
Trenčín,Vráble, Galanta, Žilina, Zvolen a Bratislava). Víťazi krajských kôl postúpili do
celoslovenského kola vo všetkých kategóriách ; odmenení boli pohármi a diplomami.

Krajské kolo – žiačky

Krajské kolo-mladší žiaci

Krajské kolo-starší žiaci

Celoslovenské finále – sa uskutočnilo v Národnom tréningovom centre v Senci za
účasti 24 tímov; každý deň sa hral turnaj inej kategórie. Víťazné družstvá
získali,okrem pohára a diplomu, možnosť stráviť 1,5 dňa v Národnom tréningovom
centre v Senci spolu so slovenskou futbalovou reprezentáciou.

Celoslovenské finále - žiačky

Celoslovenské finále - mladší žiaci

Celoskovenské finále-starší žiaci
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VÍŤAZNÉ DRUŽSTVÁ JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ:
-

starší žiaci – ZŠ Petzvalova, Košice
mladší žiaci – ZŠ Šrobárova,Prešov
žiačky – ZŠ Štiavnik.

Hlavnou výhrou pre víťazov celoslovenského finále bolo spoločné sústredenie so
slovenskou futbalovou reprezentáciou, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
07.- 08.09.2006 v Národnom tréningovom centre v Senci za účasti partnerov
projektu a zástupcov nadácie. Partneri projektu poskytli viťazným družstvám vecné
ceny.

Pre zlepšenie podmienok rozvoja športových aktivít žiakov ZŠ bolo v tomto ročníku
rozdelených medzi školy, ktoré sa zapojili do súťaže Jednota Futbal Cup , 4 600
futbalových lôpt.

Odovzdávanie futbalových lôpt na ZŠ

Odovzdávanie futbalových lôpt na ZŠ
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D.

D. „PROJEKT NECH SA NÁM NETÚLAJÚ“

Deti a mladí ľudia sú, aj v dôsledku nesprávneho využívania voľného času,
konfrontovaní s množstvom negatívnych javov, ktoré môžu výrazne narušiť ich vývin.
Na základe toho Nadácia Jednota COOP a spoločnosti HENKEL Slovensko a COOP
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo vytvorili v roku 2005 finančný grant, ktorého
hlavným cieľom
je podporovať voľno časové aktivity školopovinných detí
predovšetkým v oblasti kultúry a umenia.

V roku 2006 nadácia pokračovala v 2. ročníku grantového programu „Nech sa nám
netúlajú“.
Finančný grant sa skladal z:
 ٭peňažného daru nadácie Nadácia zachráňme srdce! 1. nadácia srdcovej
chirurgie“ vo výške 720 000 Sk
 ٭peňažného daru od spol. HENKEL Slovensko vo výške 230 000 Sk
٭výťažku z verejnej zbierky (od 15.4. do 30.09.2006) vo výške 103 883 Sk .

VEREJNÁ ZBIERKA -2006
Nadácia Jednota COOP v roku 2006 zorganizovala v období od 15.04. -15.09.2006
verejnú zbierku. Verejná zbierka bola zrealizovaná formou umiestnenia uzatvorených
pokladničiek označených logom Nadácie Jednota COOP na miestach mimo
predajných zón v prevádzkových jednotkách COOP Jednôt.
O realizácii verejnej zbierky bola široká verejnosť informovaná prostredníctvom
vybraných masovokomunikačných prostriedkov ako sú: Deti, móda, rodina, Pravda,
v časopise Jednota, ako aj prostredníctvom informácii, ktoré boli o projekte „Nech sa
nám netúlajú“ zverejnené na webovej stránke www.coop.sk.
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Zúčtovanie verejnej zbierky sa uskutočnilo v dvoch kolách nasledovne:
-

I. kolo – peňažné prostriedky, vyzbierané v období od15.04.2006-30.06.2006
predstavujú čiastku 50 574, 50 Sk

-

II. kolo – peňažné prostriedky, vyzbierané v období od 01.07.2006-15.09.2006
predstavujú čiastku 53 308,50 Sk.

POUŽITIE ČISTÉHO VÝNOSU Z VEREJNEJ ZBIERKY:
Čistý výnos z verejnej zbierky predstavuje čiastku 103 883 Sk a bol použitý
na financovanie projektu „Pýtaj sa! Prečo nie?“ ktorý predložil „Klub Orbis“- klub
detí a mládeže v Piešťanoch. Projekt predstavuje alternatívnu formu výchovy
a vzdelávania vo voľno časových aktivitách. Cieľom tohto projektu je vytvoriť ateliér
kreativity – Omerova škola kreativity (aktivity typu Omerove Dobrodružstvá – 5-dňový
celodenný tábor; interaktívna internetová stránka a detský chat; regionálny jesenný
spravodaj Omerove táraniny –vlastný časopis detí; Omerov ateliér kreativity –
hrnčiarstvo, tkáčstvo, hudby, výtvarníctvo, divadlo). Cieľovou skupinou sú deti
materských, základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl.

Informácie o projekte v médiách

PROJEKTY VYBRANÉ V II. ROČNÍKU
Prvý projekt
Projekt Mladým hudobníkom – naše malé nahrávacie štúdio -predložila Základná
umelecká škola v Snine. Zámerom projektu je vytvorenie špeciálnej učebne na
výučbu tanečného a hudobného krúžku. Hudobný krúžok má odbor hry na bicie
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nástroje

a 2 skupiny, ktoré nácvikmi rušia okolie, a práve vytvorenie nahrávacieho

štúdia by malo tento problém riešiť. Projekt je určený deťom základných škôl;
pridelených 198 000,- Sk.

Druhý projekt

Projekt pod názvom Tkáme ako naše starké - predložilo Centrum voľného času vo
Veľkom Krtíši. Cieľom projektu je zachovanie starých ľudových zručností, a to tkanie
kobercov a plátna na krosnách, krosienkovanie, paličkovanie, tkanie na ráme, tkanie
na prstoch, tkanie na doštičkách a iné aktivity. Projekt je určený deťom a mladým
ľuďom vo veku od 7 – 26 rokov; pridelených 138 000,- Sk.

Projekt „Tkáme ako naše starké“

Projekt „Tkáme ako naše starké“

Tretí projekt

Projekt Fotografický krúžok -spracovalo Centrum voľného času Turzovka. Určený
je širokej skupine žiakov od ZŠ, SŠ, nezamestnanej mládeži a Rómom. Zámerom
projektu je vytvorenie umeleckej základne pre deti a mládež rôzneho veku
a sociálneho pôvodu. Fotografické práce plánujú predkladatelia prezentovať na
výstavách a súťažiach; podporený sumou 125 000,- Sk.
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Štvrtý projekt

Projekt Svet detskej fantázie predložený Školským strediskom záujmovej činnosti
pri Základnej škole F.E. Scherera v Piešťanoch. Cieľom projektu je skvalitniť
a rozšíriť prácu krúžkov a organizáciu rôznych podujatí; pridelených 90 000,- Sk.

Piaty projekt

Projekt Tvoriví umelci Šariša - predložilo Občianske združenie. Jeho zámerom je
založenie súboru. Ten by mal fungovať počas školského roka a poskytnúť záujmovú
aktivitu pre deti a mládež. Bude mať 3 zložky: spevácka, tanečná, hudobná.;
podporený sumou 160 000,- Sk.

Šiesty projekt

Projekt Pýtaj sa! Prečo nie predložil Klub Orbis z Piešťan. Zámerom projektu je
realizovať aktivity typu: Omerove dobrodružstvá (5-dňový celodenný tábor),
interaktívna internetová stránka a detský chat, regionálny jesenný spravodaj
Omerove táraniny (vlastný časopis detí), regionálny workshop vedúcich súťažných
tímov, Omerov ateliér kreativity (hrnčiarstvo, tkáčstvo, hudba, výtvarníctvo, divadlo
a iné), Omerov tvorivý ateliér (predsúťažné stretnutie tímov) a regionálna súťažná
prehliadka Odysea mysle, v rámci ktorej sa deti predvedú; pridelených 153 000,- Sk
(103 883 Sk z verejnej zbierky a 49 117 Sk z grantu).
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Siedmy projekt

Projekt Tanečný odbor ZUŠ predložilo mesto Trenčianske Teplice. Cieľom
projektu je otvorenie tanečného odboru ZUŠ zameraného na folklórny a moderný
tanec, ktorý má prispieť k rozvoju pohybového talentu detí a k zlepšeniu fyzickej
kondície. Projekt je určený deťom a mládeži vo veku od 6 – 18 rokov; pridelených
120 000,- Sk.

ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach

Ôsmy projekt

Projekt Hudobný krúžok pri ZUŠ Svidník spracovala Základná umelecká škola.
Cieľom projektu je zaujať deti a mládež vo Svidníku a využiť voľný čas hudobnou
sebarealizáciou. Zámerom projektu je vytvorenie hudobného kolektívu, ktorého
členovia sa budú vo voľnom čase zaoberať hudbou, sebazdokonaľovaním v hre na
hudobný nástroj, vo vlastnej tvorbe a v nácviku rôznych žánrov hudby.; podporený
sumou 69 883,- Sk.

V rámci II. ročníka projektu Nech sa nám netúlajú bolo odmenených 8
projektov celkovou sumou 1 053 883 Sk (príloha č. 1).
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Projekt „Tvoriví umelci Šariša“

Projekt „Tkáme ako naše starké“

ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach

Projekt „Tvoriví umelci Šariša“

Nakoľko Nadácia Jednota COOP nebola zaradená do zoznamu prijímateľov pre
prijímanie podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v súlade
so zákonom o dani z príjmov č,595/2003 Z.z.v znení noviel neboli na účet nadácie
poukázané žiadne finančné prostriedky .

Všetky peňažné dary a lekárske prístroje boli poskytnuté nemocniciam, združeniam
a špeciálnym základným školám na základe darovacej zmluvy.
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II. PRÍJMY NADÁCIE JEDNOTA COOP k 31. 12. 2006:
PRÍJMY NADÁCIE JEDNOTA COOP
A.PRÍJMY - PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
zostatok z r. 2005 – pokladňa + účet
Levické mliekarne 2006
HUBERTJ.T.
Matlonová
Monsberger
Levické mliekarne 2006
Levické mliekarne 2006
CJS ,s.d.
YMCOD
Mäspoma
Nadácia "Zachráňme srdce"
TORA Production
RAJO
ESA LOGISTIKA
CELKOM:
B. IV. ROČNÍK PROJEKTU JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
zostatok z r. 2005
VITANA Slovensko,
CELKOM:
C. II.ROČNÍK PROJEKTU NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
zostatok z r. 2005
verejná zbierka 2005
Nadácia Zachráňme srdce!1. nadácia srdcovej chirurgie
HENKEL
verejná zbierka 2006
CELKOM:
D. 2 % DANE Z PRÍJMOV
2 % dane z príjmov za rok 2005
CELKOM:
E. BANKOVÉ ÚROKY
F. OSTATNÉ VÝNOSY

CELKOM PRÍJMY (A+B+C+D+E+F)

101 278,80
25 114,16
200 000
600
1 200
38 452
22 666,25
92 600
50 000
25 064
392 338
435 000
347 417
50 000
1 781 730,21
1 000 583,90
1 000 000
2 000 583,90
505 684
8 820,50
720 000
230 000
103 883
1 568 388
50 000
50 000
21 987
0

5 422 688,61
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III. VÝDAJE NADÁCIE JEDNOTA COOP k 31. 12. 2006:
VÝDAJE NADÁCIE JEDNOTA COOP
A. VÝDAJE - PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
Detský folklórny súbor KELČOVAN
Onkol.ústav Sv.Alžbety
NsP Michalovce
OZ TRANSPLANT SAVE LIFE B. Bystrica
FN Trnava
FORLIFE, Komárno
p. Hlaváč
SZ telesne postihnutých Pezinok
Vranovská nemocnica

CELKOM:
B. IV. ROČNÍK PROJEKTU JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
Nákup 4 600 ks futbalových lôpt
MW Promotion (príprava, realizácia súťaže Jednota Futbal Cup

CELKOM:
C. II.ROČNÍK PROJEKTU NECH SA NÁM NETÚLAJÚ

6 181,50
250 000
250 000
85 680
450 000
299 980
10 000
2 000
249 999
1 603 840,50
999 362
1 000 000
1 999 362

1. Peňažné prostriedky z r. 2005+zostatok z ver. zbierky (514 504,50 Sk)-čerpanie:
- OZ pre púchovskú mládež (z čiastky 901 050 Sk)
23 554,50
- ZŠ+MŠ Hradište p. Vrátnom (z čiastky 901 050 Sk)
37 318,50
- Centrum voľného času (z čiastky 901 050 Sk)
40 166,00
- OZ pre púchovskú mládež (z čiastky 303 631,50Sk)
113 465,50
- ZŠ+MŠ Hradište p. Vrátnom (z čiastky 300 000 Sk)
26 181,50
- ZUŠ J.Fischera-Kvetoňa (z čiastky 300 000 Sk)
80 000,00
- obec Mojmírovce (z čiastky 300 000 Sk)
170 000,00
- súbor KELČOVAN
23 818,50
2. Nadácia Zachráňme srdce!1. nadácia srdcovej chirurgie (720 000 Sk)
- Veľký Krtíš-Tkáme ako naše staré matere
138 000
- Folklór -tvoriví umelci Šariša
160 000
- Foto krúžok Turzovka
125 000
- ŠSZČ pri ZŠ Scherera
90 000
- ZUŠ Snina
198 000
- Klub Orbis Piešťany
9 000
3. HENKEL (230 000 Sk)
- Klub Orbis Piešťany
40 117
- ZUŠ Trenčianske Teplice
120 000
- ZUŠ Svidník
69 883
4. Verejná zbierka 2006 (103 883 Sk)
- Klub Orbis Piešťany
103 883

CELKOM:
D. 2 % DANE Z PRÍJMOV
- Onkologické ústav Sv. Alžbety (2 % za rok 2005 poukázané v r. 2006)

CELKOM:
E. OSTATNÉ SLUŽBY
F. OSTATNÉ DANE + POPLATKY
G. AUDITÓRSKE PRÁCE
H. ÚČTOVNÍCKE PRÁCE
I. BANKOVÉ POPLATKY
J. INZERCIA V NOVINÁCH-ZVEREJNENIE ČISTÉHO VÝNOSU
VER.ZBIERKY

CELKOM VÝDAJE (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

1 568 387,50
50 000
50 000
1 200
7 140
8 330
5 119
20 938,50

5 264 317,50

Výročná správa Nadácia Jednota COOP k 31.12.2006

IV. NÁVRH ROZPOČTU NADÁCIE NA ROK 2006
V súlade s rozhodnutím Správnej rady nadácie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z.
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v členení
podľa § 28 ods. 2 a 3 cit. zákona odsúhlasila Správna rada dňa .05.12.2005 návrh
rozpočtu a rozhodla o nákladoch na správu nadácie nasledovne:

PRÍJMY:
Zostatok 2005

1 100 000 Sk

Právnické osoby
Fyzické osoby

4 500 000 Sk
30 000 Sk

VÝDAJE:
Zdravotníctvo
Školstvo
Šport

1 000 000 Sk
3 000 000 Sk
500 000 Sk

V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 34/2002
Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov
a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 cit.
zákona rozhodla Správna
rada
o nákladoch na správu nadácie nasledovne:
a/ ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
0.- Sk
b/ propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
alebo účelu nadačného fondu
0.- Sk
c/ prevádzka nadácie /oznam v obch. vestníku/
30 000.- Sk
d/ odmena za výkon funkcie správcu - členstvo
v orgánoch nadácie dobrovoľné, neplatené
0.- Sk
e/ náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu –
nepredpokladané žiadne výdaje na cestovné
náhrady
0.- Sk
f/ mzdové náklady
0.- Sk
g/ iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie (ochranná známka,
overovanie podpisov u notára bankové poplatky,
poštové poplatky)
30 000.- Sk
Celkom náklady
60 000.- Sk
ZOSTATOK:
70 000.- Sk
Podľa čl. X. XI. je členstvo v orgánoch nadácie dobrovoľné, neplatené a preto nebola
členom , ani správcovi nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.
Predkladá: Ing. Vladimír Švarc
Spracovala: Mária Pažitnajová
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PRÍLOHA č. 1

PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2006

Kraj

Predkladateľ

Názov projektu

Banskobystrický

Mesto Veľký Krtíš

Tkáme ako naše starké

138 000,00 Sk

Prešovský

Základná umelecká škola
Snina

Mladým hudobníkom - naše
malé nahrávacie štúdio

198 000,00 Sk

Prešovský

Tvoriví umelci Šariša

Folklór - tradícia a súčasnosť

160 000,00 Sk

Trenčiansky

Hudobný krúžok pri ZUŠ
Svidník

Základná umelecká škola
Svidník

69 883,00 Sk

Trnavský

ŠSZČ pri ZŠ F.E.Scherera

Umelecký svet očami detí

90 000,00 Sk

Trnavský

Klub Orbis

Pýtaj sa! Prečo nie?

153 000,00 Sk

Žilinský

Centrum voľného času
Turzovka

Fotografický krúžok

125 000,00 Sk

Žilinský

Mesto Trenč. Teplice

Tanečný odbor ZUŠ

120 000,00 Sk

Pridelená čiastka

