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Výročná správa 2015
Milí priatelia,
za nami je rok 2015 a vy máte teraz možnosť prečítať si, aký bol pre
našu nadáciu. Prostredníctvom tejto Výročnej správy môžete opäť
získať prehľad o aktivitách nadácie, ktorá sa od svojho vzniku snaží
podporovať školopovinné deti, či už v oblasti športu, kultúry, umenia a
byť solidárna s tými, ktorí potrebujú našu pomoc.
Mnohé sociálnopatologické javy správania medzi deťmi a mládežou môžu byť
dôsledkom nevhodnej pasívnej, či škodlivej činnosti vykonávanej počas voľného
času. Preto je veľmi dôležité ako ho využijeme nielen my, ale aj naše detí.
K vhodnému a zmysluplnému využívaniu voľného času treba viesť a vychovávať deti
od malička. Nadácia sa o to snaží prostredníctvom projektu Nech sa nám netúlajú.
Počas jedenástych rokov sa nám podarilo spomedzi 2 424 prihlásených projektov
odmeniť finančným grantom 257 projektov (celkom viac ako 436 tis. €). V roku 2015
bolo odmenených 28 projektov sumou 40 664 €. Som veľmi rád, že sa stále medzi
nami nájdu ľudia, ktorí na úkor svojej rodiny venujú svoj voľný čas deťom a mládeži
v rôznych krúžkoch a tým im dávajú priestor nielen na rozvíjanie ich tvorivosti,
trpezlivosti, schopnosti, ale aj talentu.
Pohyb je súčasťou života každého z nás a je potrebný pre správny vývoj dieťaťa
a uspokojovanie vlastných potrieb. Preto je veľmi dôležité, aby si deti pohyb obľúbili
a vykonávali ho nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj vo voľnom čase
prostredníctvom športových aktivít, ktoré odbúravajú stres, prinášajú osobnú
spokojnosť, nové priateľstvá, učia nás usilovnosti, zodpovednosti a statočnosti. To,
čo sa pri športe naučíme, v bežnom živote nám to pomáha. Preto sa nadácia rozhodla
aj v roku 2015 zorganizovať pre deti a mládež ďalší ročník celoslovenského projektu
Jednota pre školákov. Do tohto projektu sa v minulom roku zapojilo celkovo 890 ZŠ,
ktorým nadácia darovala spolu 15 000 futbalových lôpt v hodnote 160 500 €.
Medzi podstatné hodnoty v živote človeka, ale aj spoločnosti, patrí potreba pomáhať
druhým ľuďom, pomáhať si navzájom. Bez pomoci druhých je mnohokrát človek
absolútne stratený a nedokáže prežiť. Preto ani naša nadácia nezabúdala v roku 2015
na tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, či už to bolo z dôvodu choroby
alebo živelnej pohromy. Tento rok sme zakúpili pre 10 nemocníc na území
Slovenska lekárske prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 64 765,21 € a poskytli
peňažný dar rodinám s ťažko chorými deťmi (celková výška 13 195 €).
Rok 2016 je podľa čínskeho kalendára rokom ohnivej opice, ktorého mottom je
zbieranie informácií, učenie, komunikácia a preto si myslím, že bude plný udalostí,
vzrušujúci, a to v dobrom, ale aj v zlom zmysle slova. Chcem popriať nadácii, ktorá sa
už 15 rokov snaží pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, veľa úspešných projektov.
V mene Nadácie, ale aj mne osobne dovoľte poďakovať sa Vám, jednotlivcom,
štedrým donorom a ostatným subjektom, ktorých podpora nám pomáhala, dávala
nám silu prekonávať prekážky
a úspešne realizovať aktivity, ktoré
sme si
naplánovali. Verím, že rok 2016 bude pre nás ešte zaujímavejší ako ten
predchádzajúci.
Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie
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Orgány nadácie:
1. SPRÁVNA RADA – 6 členov
Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie
Členovia:
Ing. Július Belovič
Ing. Miroslav Janík
Ing. Ján Šlauka
Ing. František Hric
Ing. Jozef Vahančík
2. DOZORNÁ RADA – 6 členov
Ing. Štefan Mácsadi
predseda Dozornej rady nadácie
Členovia:
Ing. Bohuslav Uváčik
Ing. Ľudovít Kulcsár
Ábel Tužinský
Ing. Vincent Vojtek
Ing. Ján Koza
SPRÁVCA NADÁCIE
Ing. Ján Bilinský

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
Nadácia 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.
Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva,
športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry
a umenia a sociálna pomoc, ako aj pomoc chorým a zdravotne postihnutým
osobám spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných
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prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie. Účelom
nadácie je aj podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci
a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na
vzdelávacie aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov,
v ktorých sa vzdelanie poskytuje.
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
- 07.01.2008 - DODATOK č. 6
- 25.08.2008 - DODATOK č. 7
- 12.06.2009 - DODATOK č. 8
- 10.12.2009 - DODATOK č. 9
- 01.07.2010 - DODATOK č. 10
- 10.05.2011 - DODATOK č. 11
- 08.08.2011 - DODATOK č. 12
- 27.08.2013 - DODATOK č. 13
- 14.10.2014 – DODATOK č. 14
- 25.02.2015 – DODATOK č. 15
2.dňa 04.05.2004 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné funkčné
obdobie s účinnosťou od 23.06.2004.
3. dňa 24.04.2007 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné funkčné
obdobie s účinnosťou od 24. 06. 2007 a nového predsedu Správnej rady
nadácie, ktorý bol zvolený na 3-ročné funkčné obdobie.
4. dňa 28.08. 2007 nového správcu nadácie, ktorý bol zvolený na 3-ročné
funkčné obdobie s účinnosťou od 29.08.2007.
5. dňa 10. 12. 2009 rozhodnutie Správnej rady nadácie o zlúčení nadácie
Nadácia Jednota COOP s nadáciou Nadácia Vaša Jednota.
6. dňa 26.05.2010 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné funkčné
obdobie a nového predsedu Správnej rady a predsedu Dozornej rady, ktorí
boli zvolení na 3-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 25.06.2010.
7. dňa 26. 05. 2010 nového správcu nadácie, ktorý bol zvolený na 3- ročné
funkčné obdobie s účinnosťou od 30.08.2010.
8. dňa 29.05.2013 nové orgány Správnej a Dozornej rady nadácie, ktoré boli
volené na 3-ročné funkčné obdobie, nového predsedu SR a predsedu DR, ktorí
boli zvolení s účinnosťou od 26.06.2013.
9. dňa 29.05.2013 nového správcu nadácie, ktorý bol zvolený na 3-ročné
funkčné obdobie s účinnosťou od 31.08.2013.
10. Dňa 25.02.2015 nového člena Správnej rady nadácie, ktorý bol zvolený na
3-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 10.02.2015.
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I.

HLAVNÉ AKTIVITY nadácie NADÁCIA JEDNOTA COOP V ROKU
2015
PREHĽAD O DARCOCH (HODNOTA
DAROV ALEBO VÝŠKA
PROSTRIEDKOV OD TOHO ISTÉHO DARCU PRESAHUJE 332€)
VÝNOSY NADÁCIE k 31. 12. 2015
NÁKLADY NADÁCIE k 31. 12. 2015
NÁVRH ROZPOČTU NADÁCIE NA ROK 2015
ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE A INÉHO
ORGÁNU
PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV
PREHĽAD VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV
FINANČNÁ SPRÁVA
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k finančnej správe
- Správa audítora

HLAVNÉ AKTIVITY Nadácie Jednota COOP v roku 2015
A. Podpora zdravotníctva
B. Humanitárna pomoc fyzickým a právnickým osobám
C. Projekt „Jednota pre školákov“ a súťaž „Jednota Futbal Cup“
D. Projekt „Nech sa nám netúlajú“
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A.

PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA

„Radosť , ktorú spôsobíme druhému, má podivuhodnú vlastnosť: odrazom sa
neoslabuje, ale vracia sa k nám košatejšia a žiarivejšia.“
Gándhí

Každý človek vyznáva určité hodnoty. Hodnoty,
ktoré odrážajú objektívny stav vecí a javov, ale
aj ich individuálny zmysel pre človeka. Hodnoty,
ktoré človeka vedú a motivujú k činnostiam,
ktoré považuje za správne. Medzi dôležité
hodnoty v živote človeka patrí aj potreba
pomáhať
druhým ľuďom.
Pomoc druhým
niektorí
považujú
za
samozrejmosť,
za
prirodzenú ľudskú vlastnosť . Na druhej strane sú ale jedinci, pre ktorých je
pomoc iným úplne cudzia a hľadia len na seba. Vyznávajú názor , že za to, ako
sa máš si môžeš sám, tak si pomôž aj sám. Tento názor je ale zvrátený
a nesprávny. Dôležité je uvedomiť si, že pomáhanie druhým je to čo chceme
urobiť z vlastného presvedčenia, bez očakávania, že sa nám to automaticky
musí vrátiť.
Nadácia Jednota COOP sa snažila pomáhať chorých pacientom aj v minulom
roku prostredníctvom nemocníc, ktorým zakupovala lekárske prístroje
a zariadenia. Celkovo bolo zakúpených 10 lekárskych prístrojov v hodnote
64 765 €.
V roku 2015 nadácia
* zakúpila pre:
» spoločnosť ALFAMEDIA, s.r.o. Trenčín, ktorá sa zaoberá
poskytovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore
rádiológia,
(prevádzka
magnetickej
rezonancie
a computerovej
tomografie – CT) 3 ks monitorov NEC – MD210C2 a 3 ks grafických
kariet pre NEC v celkovej hodnote 7 844,22 €. Monitory sú umiestnené
na pracovisku CTaMR, a slúžia pri vyšetreniach pacientov a na
vykonávanie popisov odbornými lekármi – rádiológmi pri vyhodnotení
zdravotného stavu pacientov.
» Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Kaprálika EKG
HeartsCREEN 112 Clinic/S a lekársku tašku Dürasol v celkovej hodnote
3 700 €. EKG prístroj využíva MUDr. Kaprálik pri kardiologických
a predoperačných vyšetreniach a vyšetreniach hypertenzie.
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» NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 5
ks polohovateľných hydraulických lôžok
s matracom a príslušenstvom typu PLHN-80-0 v celkovej hodnote 8 622 €.
Lôžka sú umiestnené na traumatologickej
pooperačnej izbe a slúžia pacientom, ktorí
sú po operačnom zákroku.

» Fakultnú NsP J.A. Reimana Prešov extenčné
zariadenie na dolné a horné končatiny, stolík
hornej končatiny a držiak kolenného kĺbu
v celkovej hodnote 8 677,51 €. Zariadenie je
umiestnené na oddelení operačných sál
a centrálnej sterilizácie a slúži pri operáciách
pacientov po úrazoch pohybového aparátu hospitalizovaných na oddelení
úrazovej chirurgie.

»spoločnosť FORLIFE n. o. v Komárne
monitor vitálnych funkcií GE Healthcare
B20 vrátane kompletného príslušenstva
v celkovej hodnote 3 000 €. Monitor je
umiestnený na pediatrickom oddelení
a slúži pri vyšetreniach hospitalizovaných
malých pacientov.

»Občianske
združenie
MARGARÉTKA
v Banskej Štiavnici prístroj Motomed Viva
2 pre horné a dolné končatiny, vodidlá pre
dolné končatiny a 2 ks manžiet v celkovej
hodnote 3 999 €. Rehabilitačné pomôcky
slúžia pacientom s diagnózou detská mozgová
obrna,Downov syndróm, autizmus a umožňujú
im budovať, udržiavať a zvyšovať pohybovú schopnosť .
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*venovala:
☞ Onkologickému ústavu sv. Alžbety
v Bratislave
peňažný dar 10 000 € ako
príspevok na zakúpenie prístroja „Genetický
sekvenátor CPOMISeg“ s príslušenstvom.
Prístroj je umiestnený na oddelení lekárskej
genetiky OÚSA a slúži pri vyšetreniach
onkologických pacientov so závažnými
ochoreniami.

☞ spoločnosti UROREX, s. r. o. Vráble peňažný dar 10 000 € ako
príspevok na zakúpenie sonografického prístroja. Sonografický prístroj
je umiestnený v urologickej ambulancii MUDr. Bartu a vyšetrujú s ním
pacientov s ochoreniami močopohlavného systému (vyšetrenia obličiek,
nadobličiek, močového mechúra, prostaty, semenníkov....) z miest Vráble
a Nitra.

☞
Fakultnej
nemocnici
v Trnave
peňažný dar 8 000 € ako príspevok na
zakúpenie neurologického ultazvukového
diagnostického prístroja. Prístroj
je
umiestnený na neurologickom oddelení a
slúži hospitalizovaným a ambulantným
pacientom pri prevencii a pri liečbe
akútnej mozgovej cievnej príhody.
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B.

HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
.

Humanitárna
pomoc
je
prejavom
solidarity v krajinách postihnutých
prírodnými katastrofami, občianskymi
vojnami, či spoločenskými konfliktami,
ale aj prejavom pomoci chorým deťom
a všetkým, ktorých choroba pripútala na
lôžko,
alebo
im
nedovolí
viesť
plnohodnotný život.

Nadácia Jednota COOP :
◎ poskytla:
-

pani Kaňovej Tomanovej zo Senice peňažný dar 3 078 € na úhradu
nákladov spojených s rehabilitačným pobytom syna Martinka v ADELI
MEDICAL CENTRUM v Piešťanoch

-

pani Žáčkovej z Gajár peňažný dar vo výške 2 500 €
nákladov spojených s liečbou ťažko chorého syna Jakubka

-

pani Zvonárovej zo Zákamenného peňažný dar 2 000 € na úhradu
nákladov spojených s rehabilitačným pobytom syna Petra v ADELI
MEDICAL CENTRUM v Piešťanoch

-

pani Janíkovej z Lokce peňažný dar 2 000 € na úhradu nákladov, ktoré
sú spojené s rehabilitačným pobytom dcéry Simonky v ADELI MEDICAL
CENTRUM v Piešťanoch

na pokrytie

- pani Kaňovej zo Sobotišťa peňažný dar
3 617 € na úhradu nákladov spojených
s rehabilitačným pobytom syna Filipka v ADELI
MEDICAL CENTRUM v Piešťanoch.
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C. XIII. ROČNÍK PROJEKTU „JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV“

Pohyb je súčasťou života každého jednotlivca. Len niektorí z nás sa však
pohybujú pravidelne. Väčšina uprednostňuje nedostatok pohybu a nezdravý
životný štýl. Táto kombinácia u ľudí väčšinou končí civilizačnou chorobou,
ktorej závažnosť si uvedomíme, až keď je neskoro – k obezite. Počiatky obezity
je možné pozorovať už u detí mladšieho školského veku. škola nemôže vo
veľkej miere ovplyvniť stravovanie detí, pretože deti sa stravujú podľa názoru
a zvykov svojich rodičov. Čo ale škola môže ovplyvniť je vzťah detí
k aktívnemu pohybu, a to tak, že počas hodín telesnej výchovy im
poskytne priestor, na športovanie, na zdravý spôsob života priestor, kde sa
deti budú môcť naplno venovať pohybu.

Nakoľko nadácii nie je ľahostajný spôsob života mladých ľudí rozhodla sa aj
v roku 2015 pokračovať v ďalšom, v poradí už XII. ročníku, súťaže Jednota
Futbal Cup, vďaka ktorej mali chlapci a dievčatá (zúčastnilo sa 890 ZŠ)
možnosť ukázať svoje schopnosti, tímového ducha, kolegiálnosť, iniciatívu,
a v neposlednom rade urobiť niečo pre svoje zdravie a správnu životosprávu.

Úspešnosť tohto projektu potvrdzuje aj účasť detí, ktoré sa pravidelne
zúčastňujú tejto súťaže. Súťaže, ktorá umožňuje nachádzať nové talenty,
udržiavať priateľstvá, tešiť sa z víťazstva, no zároveň aj prijímať porážku, učí
deti usilovnosti, statočnosti, pracovať na sebe, prekonávať samého seba
a zviditeľňovať, či už svoj región, školu alebo obec.

Organizátor projektu:

Partneri projektu:

Nadácia Jednota COOP

Unilever Slovensko, spol. s.r.o .
HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r. o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
RAJO, a.s.

Organizátor súťaže „Jednota Futbal Cup“:

SAŠŠ
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Charitatívna časť projektu: Zakúpenie futbalových lôpt pre základné
školy, ktoré sa zúčastnili XII. ročníka súťaže v malom futbale
pod názvom Jednota Futbal Cup.

♣ Zoznam výrobkov vybraných v rámci XIII. ročníka projektu „JEDNOTA PRE
ŚKOLÁKOV“:

RAJO, a.s.
Rajo Acidko biele s Top CUP + ochutený
Rajo Smotanový Mňam DUO jogurt
Rajo Klasik jogurt
Delissimo smotanový dezert
Rajo Probia jogurt
Antiviro UHT ochutené mlieko
Acidko ochutené 450g, Probia drink 330g
Acidko ochutené 250g
HENKEL SLOVENSKO,spol.s.r.o.
Schauma šampóny a kondicionéry
Syoss šampóny, laky, farby na vlasy
DWT Taft laky a penové tužidlá
FA sprchové gély a FA deo
Gliss Kur šampóny a kondicionéry
Vademecum zubné pasty
Persil
Palmex

Rex
Perwoll
Silan
Bref
Pur
Somat

Unilever Slovensko, spol. s.r.o .
Perla, Flora, Rama, Hera
Lipton, Saga, Hellmanns, Knorr
Dove, Signal, Axe, Rexona, Radox, Impulse
Domestos, Cif, Savo, Timotei, Biolit, Coccolino
Algida
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☞ Posolstvo projektu pre deti: Účasťou na celoslovenskej súťaži Jednota Futbal
Cup bojujete o účasť na celoslovenskej finálovej súťaži v Dubnici nad Váhom
a o peňažný dar pre svoju ZŠ vo výške 600 €.

☞ Prostriedky projektu a ich použitie:
Partneri projektu - RAJO, a.s., Unilever Slovensko spol. s. r. o. prispeli
sumou 40 000 €, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo sumou
65 000 € a HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. sumou 74 056,11€ (2 % dane
z príjmov za rok 2013 prijaté v roku 2014). Celkovo sa vyzbieralo
219 056,11 € , ktoré boli použité:
25 000 €
160 500 €
1 200 €

- SAŠŠ príprava, realizácia a vyhodnotenie súťaže
Jednota Futbal Cup
- nákup 15 000 ks futbalových lôpt
- peňažný dar pre ZŠ (každá ZŠ 600 €), ktorá
vyhrala finálový zápas

V mesiacoch september až november 2015 bolo prerozdelených medzi
890 základných škôl 15 000 ks futbalových lôpt.

☞ Komunikácia a propagácia
-

prezentácia v inzertných novinách CJS (IN POTRAVINY č. 2,14,17)

-

prezentácia v časopise Jednota - január, máj, august a november 2015

13

Výročná správa 2015
-

označenie výrobkov logom projektu v inzertných novinách a to :
POTRAVINY, SUPERMARKET a Tempo SM

-

umiestnenie obchodného mena, ochrannej
podporujúcich projekt na web stránke.

známky

a

výrobkov

Súčasťou projektu bol aj XII.
ročník
celoslovenskej súťaže
žiakov
a žiačok ZŠ a 8. ročných gymnázií v malom futbale pod názvom Jednota
Futbal Cup.

XII . ročník súťaže JEDNOTA FUTBAL CUP
Správny cieľ, pútavá forma a športový duch to je to, čo súťaž
Jednota Futbal Cup už dvanásť rokov prináša deťom základných
škôl na Slovensku a umožňuje im tak zmysluplne prežívať svoje
detstvo.

♣ Časový harmonogram turnajov:
školské kolá:
okresné kolá:
krajské kolá:
celoštátne finále:

od 1.11.2014 do 31. januára 2015
február 2015 – máj 2015
do 10. júna 2015
23.-24.6.2015 - ZŠ v Dubnici nad Váhom

♣ Vekové kategórie:
- starší žiaci
- žiačky

♣ Pravidlá súťaže: výber z oficiálnych pravidiel malého futbalu.
Okresné kolá - zo základných
škôl sa do súťaže prihlásilo
celkom 890 ZŠ - v súťaži sa
stretli
žiaci rôznych vekových
kategórií. Okresné
kolá
sa
odohrali v telocvičniach a na
vonkajších plochách.
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Krajské kolá prebehli vo všetkých krajoch
Slovenska, a
to v Prešovskom, Košickom,
Žilinskom,
Banskobystrickom,
Nitrianskom,
Trenčianskom Trnavskom a Bratislavskom kraji.
Víťazné družstvá postúpili do celoslovenského
finále.

Celoslovenské finále – v dňoch 23. -24.06.2015 si žiaci a žiačky zmerali svoje
sily na futbalovom štadióne ZŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom. Mnohé
z odohratých zápasov sa skončili víťazstvom, niektoré porážkou. Víťazným
družstvám nadácia darovala peňažný dar vo výške 600 €.

VÍŤAZNÉ DRUŽSTVÁ V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

STARŠÍ ŽIACI
1.ZŠ Novomeského ul. Trenčín
2. ZŠ s MŠ K. Maahra , Trnava
3. ZŠ Pankúchova ul. Bratislava

ŽIAČKY
1. ZŠ Školská, Vrbové
2. ZŠ Gorkého, Trebišov
3. ZŠ B. Krpelca, Bardejov

15
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najlepší hráč

najlepší strelec

najlepší brankár

Najlepšia strelkyňa

Pre zlepšenie podmienok na školách boli školám
(890 ZŠ), ktoré sa zúčastnili XII. ročníka súťaže JFC
odovzdané futbalové lopty (celkom 15 000 ks v hodnote
160 500 €).
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D.

PROJEKT „NECH SA NÁM NETÚLAJÚ“

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich
nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.“
R.W. Emers

Pod pojmom voľný čas z hľadiska detí a mládeže je to čas mimo vyučovania,
čas ktorý poskytuje deťom veľké množstvo možností, aktivít a činností, ktoré
môžu, ale nemusia robiť. Mnoho detí dokáže svoj voľný čas využívať aktívne,
hodnotne a organizovane, existuje však skupina detí, ktoré ho nevyužíva
plnohodnotne alebo to vôbec nedokáže. Často vykonávajú činnosti živelne,
s partiou a svojím konaním neraz ohrozujú seba, ale aj iných pri
experimentovaní s drogami, porušovaní zákona (krádeže, lúpeže, záškoláctvo,
šikana) alebo prepadnú patologickým závislostiam (gamblerstvo a pod.).
Okrem rodiny existujú aj iné inštitúcie, ktoré sa snažia výrazne pôsobiť na
deti a mládež v ich voľnom čase. Patrí sem škola, hromadné oznamovacie
prostriedky, spoločenské a neziskové organizácie, kultúrne ustanovizne a iné.
Jednou z možností, ako porozumieť potrebám druhých, spolupodieľať sa na
vývoji mladých ľudí a poskytovať im priestor na realizáciu svojich záľub, túžob
a rozvíjať v nich prirodzené talenty a zručnosti umožňuje už jedenásty rok
projekt Nech sa nám netúlajú.

Hlavný cieľ projektu - vytvoriť pre deti alternatívu trávenia voľného času
prostredníctvom financovania projektov z finančného grantu – sa partnerom
projektu (Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné
družstvo) darí napĺňať už jedenásť rokov.
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V rámci XI. ročníka bolo spomedzi 192 projektov, ktoré predložili ZŠ,
občianske združenia, centrá voľného času,
mestá a obce ocenených 28
projektov celkovou sumou 40 664 €.
Finančný grant sa skladal :
 ٭z príspevku spol. Nestlé Slovensko s.r.o.
 ٭zo zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2014

40 000,00 €
2 234,09 €

Komunikácia a propagácia

1. Umiestnenie informácie o realizácii
www.coop.sk

projektu

na web

stránke:

2. Prezentácia projektu v časopise Jednota, ktorý vydáva COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo - realizácia v mesiacoch november
2014, apríl a jún 2015

november 2014

apríl 2015

jún 2015

december 2015

3. Prezentácia projektu v inzertných novinách spoločnosti COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo v č. 1, 13 a 16/2015
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XI. ROČNÍK - VÍŤAZNÉ PROJEKTY

Projekt č.1 „Kreatívne
prázdninové
dni“
predložilo Občianske
združenie
Tvorivé
dielne HRAD HIER
Štvrtok na Ostrove.
Cieľom projektu bolo
zrealizovať pre deti
a mládež počas prázdnin, formou tvorivých dielní, kreatívne prázdninové dni,
kde by sa u detí rozvíjalo estetické cítenie, objavovali by sa talentované deti aj
zo sociálne slabších rodín. Výška grantu 1 600 €.

Projekt č. 2 predložila pod názvom ˇVyformuj si sám“ Br. Zuzana Kluchová
z Banskej Bystrice. Zámerom projektu bolo obohatiť doterajšiu prácu s deťmi
o novú techniku - hrnčiarstvo, ktorá by im poskytla novú skúsenosť s prácou
s hlinou. Prostredníctvom tejto techniky sa u detí rozvíjala ich kreativita
a osobná tvorivosť, trpezlivosť, zmysel pre obdarovávanie druhých vlastnými
rukami utužovali sa priateľstvá. Výška poskytnutého grantu 1 600 €.

Projekt č. 3 - Cieľom projektu pod názvom „Športujeme na záhoráckych
pieskoch“, ktoré predložila Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves, bolo
rozvíjať u detí pohybový aparát prostredníctvom záujmových krúžkov
(volejbalový, basketbalový,
futbalový,tanečný, florbalový,
fitness krúžok) v
rámci
voľného času pod odborným
vedením učiteľov a zanietených rodičov, a taktiež rozvíjať talent u detí a mládeže.
Výška poskytnutého grantu
1 600 €.

Projekt č. 4 pod názvom „Pridaj sa k nám“ predložila
Základná škola s MŠ Trnava. Zmyslom projektu bolo
viesť deti hravými činnosťami k vlastnej tvorivosti,
k zmysluplnému tráveniu voľného času a hľadaniu
dobrého a šikovného,čo je v nich. Taktiež bolo cieľom
predkladateľa vypestovať u detí kolektívne cítenie,
19
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schopnosť spolupracovať v skupine, naučiť ich rešpektovať jeden druhého,
budovať sebavedomie, medziľudské vzťahy, získavanie praktických, sociálnych
a komunikačných zručností, podporovať u detí pohyb vonku, poskytnúť im
možnosť vyniknúť a byť dobrým. Výška poskytnutého grantu 1 600 €.

Projekt č. 5 – Predkladateľ Občianske združenie ADIUTOR z Košíc, realizoval,
prostredníctvom projektu pod názvom „Tvorím, hrám, žijem naplno!“ podľa
jednotlivých vekových kategórií detí a mládeže, viaceré tematické kurzy. Pre
mladšie deti to bol kurz "Šikovné rúčky, pre
staršie dievčatá kurz " Základy patchworku,
pletenia a pedingu, servítková technika" a
pre starších chlapcov to bol kurz "Domáci
majster (na rozvoj manuálnych zručností)".
Na podporu športových aktivít detí bol
zriadený krúžok florbalového zmiešaného
mužstva. Grant poskytnutí vo výške 1 100 €.

Projekt č. 6 pod
názvom „Klubovinky“
predložila
ZŠ
v

Komárne a jeho hlavným
cieľom bolo vytvoriť pre
deti v priestoroch školy
"Klubovinky" - klubové
priestory, v ktorých boli vytvorené miestnosti (hrnčiarska dielňa, relaxačnošportová miestnosť), kde sa deti mohli oboznámiť s prácou na hrnčiarskom
kruhu, s hlinou, rozvíjali svoj talent, predstavivosť, kreativitu a pohybové
aktivity. Na projekt nadácia poskytla grant 800 €.

Projekt č. 7 - Cieľom projektu pod názvom „Letný tábor mladých futbalistov“,
ktorý predložila pani Szépeová z Kolárova bolo zrealizovať
letný tábor,
v ktorom by sa chlapci zdokonaľovali vo futbale, upevňovali svoju kondíciu,
ale aj techniku hry, rozvíjali telesnú kultúru. Pani Szépeovej bol poskytnutý
grant vo výške 800 €.
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Projekt č. 8 –Cieľom projektu „Umenie nás robí
lepším“, ktorý predložilo Občianske združenie
Ateliér Kompas z Novej Dedinky bolo zriadiť
keramický krúžok, prostredníctvom ktorého by pri
práci s hlinou boli rozvíjané zručnosti detí.
Technika tvorby keramiky podporuje nielen jemnú
motoriku, umožňuje deťom rozvíjať u nich ich
predstavivosť, talent, kreativitu a osobnú tvorivosť,
ale učí aj jemnocitu, trpezlivosti, zmyslu pre
obdarovávanie druhých vlastnými rukami. Výška
poskytnutého grantu 1 600 €.

Projekt č. 9 – pod názvom „Cesta rozprávkovým lesom“ predložila Základná
škola v Revúcej.
Projekt, bol zameraný na
voľnočasové aktivity detí v oblasti kultúry, umenia
a športu. Na desiatich stanovištiach deti počúvali
rozprávky a plnili úlohy.
Aktivity
a
úlohy
na
jednotlivých
úsekoch
trate
súviseli
nielen
s rozprávkou, ale hlavne s rozvojom kultúrnej,
výtvarnej, telesnej a etickej výchovy. Deti
prostredníctvom projektu preukazovali odvahu,
kooperatívnosť, fyzickú zdatnosť, estetické cítenie,
oboznamovali sa s kultúrnymi tradíciami regiónu Gemer a vybudovala sa
v nich zodpovednosť, vzájomná tolerancia, úcta, národné povedomie a hrdosť
na tradície a kultúru rodného kraja. Rozprávkový les bol plný postavičiek,
ktoré deťom pomáhali prekonávať prírodné prekážky. Výška poskytnutého
grantu bola 1 600 €.

Projekt č. 10 - Vytvárať pre deti a
mládež priestor pre ich rozvoj
pohybových aktivít prostredníctvom
športových krúžkov (stolnotenisový,
a tenisový krúžok), zabezpečiť im
rozvoj ich talentu, medziľudských
vzťahov a obnovenie záujmu detí
o šport to bol hlavný cieľ projektu
„Spoločne pre našu mládež“, ktorý predložilo Športové združenie ORAVA
SLOVAKIA z Dolného Kubína. Výška grantu 1 600 €.
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Projekt č. 11 – pod názvom „Škola -miesto pre šport a relax“ predložilo
Gymnázium Jána Adama Raymana z Prešova a jeho hlavným cieľom
bolo prostredníctvom záujmových krúžkov
v priestoroch školy po
vyučovaní podporovať
šport, zdravý životný
štýl detí a mládeže
gymnázia, podporovať
boj
proti
obezite
a duševným chorobám.
Cieľom projektu bolo,
aby mládež trávila svoj
voľný čas zmysluplnými
športovými
aktivitami
vo vonkajších a vnútorných priestoroch školy, čo vplývalo aj na kvalitu
kamarátskych vzťahov. Poskytnutý grant : 1 600 €.

Projekt č. 12 – Vytvoriť čitateľskú miestnosť- rozprávkové kráľovstvo, kde by
sa stretávali deti mladšieho školského veku po
vyučovaní
bol
hlavný
cieľ
projektu
„Nudu
(ne)poznáme alebo „Z ulice do knižnice“, ktorý
predložila ZŠ z Hruštína. Počas realizácie projektu sa
deti naučili niečo nové, zahrali sa s inými deťmi,
realizovali sa v tvorivých činnostiach (čítanie,
počúvanie, rozhovor, ilustrovanie, práca s bábkovým
divadlom, maňuškami). Obsahom projektu boli aj
relaxačné činnosti, spoločenské hry, počúvanie hudby,
stretnutia s mladšími a staršími kamarátmi, rozprávkové
popoludnia, čitateľské a tvorivé dielne, súťaže, kvízy.
Grant bol poskytnutý vo výške 1 600 €.

Projekt č. 13 – Súkromné centrum voľného času
v Púchove predložilo projekt pod názvom “Pretancujme
sa životom“. Cieľom projektu bolo naučiť deti láske
k
pohybu,
tancu,
hudbe,
podporovať deti od najútlejšieho
veku
k
správnemu
využitiu
voľného
času,
sebarealizácií,
rozvoju svojho talentu, pestovať
u nich potrebu pohybu a zdravého
životného štýlu. Všetky aktivity
boli vykonávané prostredníctvom tanečného klubu Evita. Výška poskytnutého
grantu 1 600 €.
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Projekt č. 14
Špeciálna ZŠ
zo Žarnovice
predložila projekt pod názvom “My sme šikovní
remeselníci“,
cieľom ktorého bolo vytvoriť
prostredníctvom záujmového krúžku priestor na
zmysluplné využívanie voľného času a podporovať
u detí a mládeže rozvoj kreativity, osobnej
tvorivosti, jemnej a hrubej motoriky, estetického
cítenia, vytvoriť osobnejší vzťah k spoločnému
životu, učiť ich samostatnosti a niesť svoj podiel zodpovednosti, pestovať
u detí cit ku kráse ľudového umenia, uchovávanie kultúrneho dedičstva
predkov. Výška poskytnutého grantu bola 1 600 €.

Projekt č. 15 Cieľom projektu „ „Remeslá, piesne, tance a zvyky našich starých
rodičov“, ktorý predložila ZŠ Beňuš. bolo prilákať deti a mládež do súboru,
v ktorom budú odhaľovať minulosť, zvyky, remeslá, piesne a tance regiónu.
Taktiež bolo cieľom zachovanie tradícií regiónu, správne využívanie voľného
času, prezentácia folklóru, ľudového umenia hravou formou v podobe detských
hier, tanečno-hudobných improvizácií, tvorivých dielní a iných aktivít. Grant
bol poskytnutý vo výške 1 600 €.

Projekt č. 16 - Základná škola kniežaťa Pribinu z Nitry získala v tomto
ročníku za svoj projekt „Buďme čitateľní!“ finančný grant vo výške 1 600 €.
Cieľom projektu bolo pomocou čitateľských kútikov vytvoriť pre deti
bezpečný voľnočasový priestor, kde by predkladateľ podporoval rozvoj ich
kreativity a osobnej tvorivosti, estetického cítenia, porozumenia literárnej
tvorby. Realizované aktivity: Noc s Andersenom, čitateľský maratón,
organizovanie besied, projekt Záložka do knihy spája školy, starší žiaci čítajú
mladším......

Projekt č. 17 –cieľom projektu „Kyslíková
minicesta!“, ktorý predložila ZŠ
Bánovce
nad Bebravou bolo pravidelným pohybom
pod odborným dohľadom zlepšovať fyzickú
pripravenosť chlapcov a dievčat, zmysluplne
vyplniť voľný čas detí a mládeže formou
záujmovej činnosti. Išlo predovšetkým
o aktivity: fitness krúžok, krúžok zdravý životný štýl, kde deti absolvovali
program "Jumping" (skákacie cvičenia na trampolíne zamerané na rozvoj
pohybovej koordinácie, posilnenie svalstva celého tela). Výška poskytnutého
grantu 1 600 €.
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Projekt č. 18 - Vytvoriť u detí zo znevýhodneného sociálneho
prostredia návyk
efektívneho využívania voľného času
a umožniť im venovať sa zaujímavej,
tvorivej a zmysluplnej činnosti, rozvíjať
osobnosť detí, jeho vzťah k svetu, zlepšiť
komunikáciu, osvojiť si etické a estetické
hodnoty, rozvíjať kreativitu, vnímavosť
a schopnosť
adekvátne prežívať fikciu,
sprostredkovať cestu k jednotlivým umeniam, to bol hlavný cieľ
projektu „Z rozprávky do rozprávky“, ktorý predložila ZŠ v Nitre. Výška
poskytnutého grantu bola 1 560 €.

Projekt č. 19 – PRO ART Agency z Martina získal grant vo výške 1 500 € za
projekt „ Umenie na vandrovke“. Cieľom projektu bolo aktívne využívanie
voľného času formou vizuálneho umenia. objavovanie a podpora talentu detí
a mládeže, rozvoj sociálnych a komunikačných zručností detí, prezentácia
významných umelcov a ich diel regiónu Turca formou fotoreprodukcií diel
a video prezentácií. Výška grantu 1 500 €.

Projekt č. 20 – cieľom projektu „Cez indície k vedomostiam o našom meste“,
ktorý predložila Základná škola v Leviciach bolo vužiť trend celosvetovej hry
pri poznávaní mesta Levice, jeho histórie, kultúry, športu, umenia a blízkeho
okolia vo forme pohybových a výtvarných aktivít nielen priamo v meste, ale aj
v jeho blízkom okolí. Mládež hľadala v meste skrýše, v ktorých sa nachádzali
časti príbehu - príbeh o meste, jeho histórii, kultúre, umení a športe. Finančný
grant bol poskytnutý vo výške 1 600 €.

Projekt č. 21 - projekt „Hľadáme olympijské talenty“, ktorý predložila ZŚ s MŠ
Spišské Bystré bol zameraný na uskutočnenie 0. ročníka Detskej športovej
olympiády pre primárne vzdelávanie a Hornádske hry pre sekundárne
vzdelávanie. Náplň olympiád tvorili atletické disciplíny a športové hry. Deti
súťažili v atletických disciplínach - beh na 50 m, vytrvalostný beh, skok do
diaľky, štafetový beh, hod kriketovou loptičkou, skok do výšky. Program
dopĺňali turnaje vo futbale, florbale, vybíjanej a streetbasketbale. Cieľom
podujatí bolo podchytiť športové talenty a zaradiť ich do pravidelnej športovej
prípravy od nového školského roka 2015/2016. Príprava prebiehala formou
športových krúžkov zameraných na rozvíjanie ich talentu s časovou dotáciou 2
hodiny týždenne v popoludňajších hodinách pod vedením učiteľov I. stupňa
24

Výročná správa 2015
telesnej výchovy. Do športovej prípravy boli zaradené aj netradičné športy
(diskgolf, frisbee, streetbasketbal a florbal ), aby predkladateľ pritiahol deti
k pravidelným športovým aktivitám. Výška poskytnutého grantu: 1 600 €.

Projekt č. 22 pod názvom „Spolu to zvládneme“ predložilo Občianske
združenie TREE – klub mladých z Liptovskej Teplej. Projekt bol určený deťom
a mladým ľuďom a bol zameraný na vybudovanie bezpečného priestoru,
v ktorom mohli deti efektívne tráviť svoj voľný čas, rozvíjať svoju osobnosť po
každej stránke a neskôr odovzdať získané vedomosti, či skúsenosti ďalej.
Výška poskytnutého grantu bola 1 600 €.

Projekt
č.
23
–
predložilo
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
pod názvom „Múzejné hry“ a jeho
cieľom bolo poskytnúť deťom novú
možnosť trávenia voľného času na
pôde
kultúrnej
inštitúcie
prostredníctvom
hravých
aktivít
(puzzle, kocky, pexesá, spoločenské
hry). Predkladateľ umožnil deťom
hravou formou
spoznávať
kultúrno-historické
a prírodné zaujímavosti regiónu horného Ponitria.
Priestor
pre
kreativitu
poskytol
stanovište
s pomôckami na kreslenie, maľovanie
a modelovanie. Väčšina aktivít
prebiehala na podlahe na mäkkých prenosných kobercoch a sedacích
vankúšoch, ktoré boli podľa potrieb deti flexibilne premiestňované v rámci
spoločenských i výstavných priestorov múzea. Výška grantu 1 600 €.

Projekt č. 24
„Športuj a zabávaj sa“ predložila
Obec
Podvysoká a jeho cieľom
bolo
rozvíjať
u
detí pohybové zručnosti a návyky,
podporovať
pravidelnosť
pohybových
návykov
pre
zmysluplné a
pravidelné
trávenie
voľného času
pohybovými aktivitami v kolektíve
iných
detí
i s rodičmi. Taktiež bolo cieľom
podporiť
tvorivosť detí, ich kreativitu, fantáziu, učiť ich nachádzať radosť
z rôznej
tvorivej činnosti, ako skvelého spôsobu trávenia voľného času v interiéri
i exteriéri. Finančný grant poskytnutý vo výške 1 600 €.
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Projekt č. 25 – Občianske združenie Klub mladé
Makovice 95 zo Žiliny predložilo projekt „ Príď
z ulice do klubu“, ktorého cieľom bolo poskytnúť
deťom a mládeži zo sídliska Hájik možnosť
venovať sa pravidelne trikrát do týždňa
záujmovým aktivitám a rozvíjať sa v tejto oblasti
/výtvarné aktivity, tanec, divadlo, šitie a hudobné
aktivity/. Grant bol poskytnutý vo výške
1 304 €.

Projekt č. 26 - Motivovať deti a mládež k športovým aktivitám a vytvoriť
kvalitné podmienky pre efektívne využívanie voľného času po vyučovaní
formou športových krúžkov (florbal, stolný tenis, dopravná výchova) to bol
hlavný cieľ projektu pod názvom, „Športom proti obezite“, ktorý predložila
Základná škola v Nových Zámkoch. Výška poskytnutého grantu: 800 €.

Projekt č. 27 pod názvom „Výtvarníci-keramici,
nezostanú na ulici“ predložila Základná škola zo
Šurian. Hlavným poslaním projektu bolo zriadiť
keramickú dielňu, v ktorej by sa deti učili
vyrábať predmety z hliny, čím by sa u nich
zvyšovalo povedomie v oblasti umenia a ručnej
tvorby keramiky, rozvíjali sa remeselné
zručnosti, sebareflexia. Grant bol poskytnutý vo výške 800 €.

Projekt č. 28 predložilo Centrum voľného času zo
Strážskeho pod názvom „Vo voľnom čase s folklórom
v srdci“. Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju
ľudovej kultúry formou tanca
a spevov detského súboru
vytvárať
priestor
pre
voľnočasové aktivity, sprostredkovať folklórne tradície
širokej verejnosti, poznávať kultúru iných národov pri
medzinárodných vystúpeniach. Nadácia poskytla grant
vo výške 1 600 €.

V rámci XI. ročníka projektu bolo odmenených 28 projektov celkovou sumou
40 664 € (príloha č. 1).
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II. PREHĽAD O DARCOCH
Fyzické a právnické osoby
JANDL, marketing a reklama, s.r.o.
THYMOS, spol. s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Mattes Slovakia, spol. s.r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jarmila Baleková, Rabča

49
2
1
2
4

Projekt Jednota pre školákov
RAJO, a.s.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r.o.
Unilever Slovensko, spol. s. r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

40 000,00 €
74 056,11 €
40 000,00 €
65 000,00 €

Projekt Nech sa nám netúlajú
Nestlé Slovensko, s.r.o.

40 000,00 €

380,00
034,56
738,80
512,00
980,00
8,80
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III.

VÝNOSY NADÁCIE

VÝNOSY NADÁCIE JEDNOTA COOP V ROKU 2015
A. VÝNOSY - PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
JANDL, marketing a reklama, s.r.o.
THYMOS, spol. s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Mattes Slovakia, spol. s.r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jarmila Baleková, Rabča
CELKOM:
B. XIII. ROČNÍK PROJEKTU JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Unilever Slovensko, spol. s.r.o.
RAJO, a.s.
CELKOM:
C. XI.ROČNÍK PROJEKTU NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Nestlé Slovensko, s.r.o.
CELKOM:
D. 2 % DANE Z PRÍJMOV
2 % dane z príjmov za rok 2014 prijatých v roku 2015
CELKOM:
E. BANKOVÉ ÚROKY
F. Čisté úroky 2015
CELKOM VÝNOSY (A+B+C+D+E+F)

49
2
1
2
4

380,00
034,56
738,80
512,00
980,00
8,80
60 654,16

65 000,00
40 000,00
40 000,00
145 000,00

40 000,00
40 000,00

57 011,47

11,40

302 677,03
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IV.

NÁKLADY NADÁCIE

Náklady- Nadácia Jednota COOP k 31. 12. 2014
A.NÁKLADY -PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
ALFAMEDIA, s.r.o. Trenčín
Ambulancia MUDr. Kaprálika, Trhová Hradská
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
UROREX, s.r.o. Vráble
p. Kaňová Tomanová, Senica
FNsP Prešov
CELKOM:
B. XIII. ročník projektu JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
SAŠŠ- vyúčtovanie realizácie XII. ročníka súťaže Jednota Futbal Cup
ZŠ - XIII. ročník
ZŠ - XIII. ročník
SLIFE, s.r.o.
CELKOM:
C. XI. ročník projektu NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
OZ Tvorivá dielňa HRAD HIER, Štvrtok na Ostrove
Bc. Zuzana Kluchová, Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
ZŠ s MŠ Trnava
Občianske združenie ADIUTOR, Košice
ZŠ Komárno
Hilda Szépeová, Kolárovo
Ateliér Kompas, Občianske združenie, Nová Dedinka
ZŠ Ivana Branislava Zocha, Revúca
Športové združenie ORAVA SLOVAKIA, Dolný Kubín
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Základná škola Hruštín
Súkromné centrum voľného času Púchov
Špeciálna základná škola, Žarnovica
Základná škola Beňuš
ZŠ kniežata Pribinu, Nitra
ZŠ Bánovce nad Bebravou
Základná škola , Na Hôrke, Nitra
PRO ART Agency, Martin
Základná škola, Sv. Michala, Levice
ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Občianske združenie TREE-klub mladých , Liptovská Teplá

7
3
10
10
3

844,22
700,00
000,00
000,00
078,00
677,52

35 299,74
25 000,00
600,00
600,00
133 543,89
159 743,89
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

600,00
600,00
600,00
600,00
100,00
800,00
800,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
560,00
500,00
600,00
600,00
600,00
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza
Obec Podvysoká
Občianske združenie Klub mladé Makovice 95, Žilina
ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky
ZŠ Šurany
Centrum voľného času Strážske
CELKOM:
D. 2 % dane z príjmov za rok 2013 prijatých v roku 2014
SLIFE, s.r.o.
CELKOM:
E. 2 % dane z príjmu za rok 2014 prijatých v roku 2015
p. Žáčková, Gajary
NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach
p.Mgr. Janíková, Námestovo
p. Zvonárová, Zákamenné
FNsP J. A. Reimana Prešov
FN Trnava
FORLIFE n.o. Komárno
p. Kaňová, Sobotište
Občianske združenie MARGARÉTKA, Banská Štiavnica
FNsP Prešov
CELKOM:
F.Čisté úroky za rok 2014

1 600,00
1 600,00
1 304,00
800,00
800,00
1 600,00
40 664,00
26 956,11
26 956,11
2 500,00
8 622,00
2 000,00
2 000,00
7 999,99
8 000,00
3 000,00
3 617,00
3 999,00
8 922,47
42 660,47

CELKOM:
G. OSTATNÉ DANE + POPLATKY
H. OSOBNÉ NÁKLADY (MZDY, ODVODY)
I. BANKOVÉ POPLATKY
J.OSTATNÉ SLUŽBY (overovanie, zverejnenie)
K. RÉŽIJNÉ NÁKLADY
L. DAŃ Z PRÍJMOV
CELKOM (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

16,50
739,01
91,56
308,93
35,30
2,07

306 517,58
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V. ROZPOČET NADÁCIE NA ROK 2015
PRÍJMY:

Právnické osoby
Fyzické osoby
2 % dane z príjmov za rok 2014
prijaté v roku 2015
celkom:

200 000 €
30 €
70 000 €
270 030 €

VÝDAJE:
Zdravotníctvo
Školstvo
Šport
Ostatné výdaje – projekt Nech sa nám netúlajú

53 000 €
150 000 €
26 200 €
40 000 €

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
b/ propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
alebo účelu nadačného fondu
c/ prevádzka nadácie /oznam v obch. vestníku/
d/ odmena za výkon funkcie správcu - členstvo
v orgánoch nadácie dobrovoľné, neplatené
e/ náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
f/ mzdové náklady
g/ iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie (ochranná známka,
overovanie podpisov u notára bankové poplatky,
poštové poplatky)
Celkom náklady

ZOSTATOK:

0 €
0 €
100 €
0€
20 €
590 €

120 €
270 030 €

0€
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VI.

ODMENA ZA VÝKON
A INÉHO ORGÁNU

FUNKCIE

SPRÁVCU

NADÁCIE

Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné, neplatené a preto nebola
členom, ani správcovi nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon
ich funkcie.

VII. PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV
V rámci nadácie Nadácia Jednota COOP nebol v roku 2015 vytvorený
nadačný fond.

Predkladá: Ing. Ján Bilinský
Spracovala: Mária Pažitnajová
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Príloha č. 1
Prehľad víťazných projektov v rámci XI. ročníka projektu Nech sa nám netúlajú
Organizácia

Názov projektu

Občianske združenie Tvorivá dielňa HRAD HIER, Štvrtok na
Ostrove

"Kreatívne prázdninové dni"

Bc. Zuzana Kluchová, Banská Bystrica

"Vyformuj si sám"

ZŠ s MŠ , Lakšárska Nová Ves

"Športujeme na záhoráckych pieskoch"

ZŠ s MŠ, Trnava

"Pridaj sa k nám"

Občianske združenie ADIUTOR, Košice

Tvorím, hrám, žijem naplno!"

ZŠ, Komárno

"Klubovinky"

p. Hilda Szépeová, Kolárovo

"Letný tábor mladých futbalistov"

Ateliér Kompas, Občianske združenie, Nová Dedinka

"Umenie nás robí lepším"

ZŠ Ivana Branislava Zocha, Revúca

"Cesta " Rozprávkovým lesom"

Športové združenie ORAVA SLOVAKIA, Dolný Kubín

"Spoločne pre našu mládež"

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

"Škola - miesto pre šport a relax"

Základná škola , Hruštín

"Nudu (ne)poznáme alebo
knižnice"

Súkromné centrum voľného času, Púchov

"Pretancujme životom"

Špeciálna ZŠ, Žarnovice

"My sme šikovní remeselníci"

Základná škola, Beňuš

"Remeslá, piesne, tance
starých rodičov"

ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

"Buďme čitateľní!"

Základná škola, Bánovce nad Bebravou

"Kyslíková minicesta"

Základná škola, Nitra

"Z rozprávky do rozprávky"

PRO ART Agency, Martin

"Umenie na vandrovke"

"Z ulice do

a zvyky našich

"Cez indície k vedomostiam o našom meste"
Základná škola, Levice
ZŠ s MŠ, Spišské Bysgtré
Občianske združenie TREE-klub mladých, Liptovská Teplá
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Obec Podvysoká
Občianske združenie Klub mladé Makovice 95, Žilina
ZŠ G.Bethlena, Nové Zámky
ZŠ, Šurany
Centrum voľného času, Strážske

Hľadáme olympijské talenty"
"Spolu to zvládneme"
"Múzejné hry"
Športuj a zabávaj sa "
"Príď z ulice do klubu"
"Športom proti obezite"
"Výtvarníci-keramici, nezostanú na ulici"
"Vo voľnom čase s folklórom v srdci"
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