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Príhovor predsedu Správnej rady nadácie
Milí priatelia,
keby každý z nás prispel aspoň malou troškou ľuďom v núdzi, svet by bol
krajší. Podanie pomocnej ruky je jednou z hlavných zásad družstevníctva,
ktoré si ctí aj maloobchodná sieť COOP Jednota. Svoje tvrdenia
každoročne podčiarkujeme tým, že podporujeme rozvoj jednotlivých
regiónov, do slovenských nemocníc a ambulancií darujeme dôležité
prístroje a individuálne pristupujeme k jednotlivcom, ktorí to nemajú
v živote ľahké.
Rok 2018 nám veľa ukázal. Spoznali sme ľudí, ktorým záleží na mieste,
kde žijú a vyvíjajú aktivity k jeho zveľadeniu. Či už formou výstavby detských ihrísk, budovaním
infraštruktúry, nápadmi na vylepšenie spoločenskej oblasti vo svojom bydlisku, opravou parkovísk
alebo revitalizáciou školských dvora. Množstvo subjektov, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou
o pridelenie finančného grantu nás utvrdilo v tom, že Program podpory lokálnych komunít má
veľký zmysel. Zapojili sa do neho viaceré orgány miestnej samosprávy, občianske združenia,
vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie.
V rámci druhého ročníka bolo spomedzi 400 prihlásených projektov odmenených 25 projektov
sumou takmer 146 000 €. V úspešnom programe budeme pokračovať aj v roku 2019.
Druhou oblasťou, kde upriamujeme našu pozornosť je zdravotníctvo. Uvedomujeme si, že zdravie
je veľký dar, ktorý však nie je dopriaty každému. V životoch mnohých ľudí nastanú situácie, kedy
potrebujú lekársku starostlivosť, a hoci máme na Slovensku skutočne vynikajúcich odborníkov,
stále je tu priestor na pomoc nemocniciam s ich technickým vybavením, čo je jedna z našich priorít
v rámci aktivít Nadácie COOP Jednota. V roku 2018 nadácia zakúpila pre zdravotnícke zariadenia
na území Slovenska lekárske prístroje v celkovej hodnote viac ako 25 000 € a poskytla
humanitárnu pomoc fyzickým a právnickým osobám v celkovej sume 4 700 €. Týmto formám
podpory budeme aj počas celého roku 2019 venovať veľký priestor.
Pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti vnímame ako svoju povinnosť, avšak bez
pomoci našich partnerov by sa nám loď vo vlnách spoločenskej zodpovednosti kormidlovala veľmi
ťažko. Dovoľte mi preto, prosím, poďakovať sa v menej celej Nadácie COOP Jednota všetkým
partnerom, podporovateľom, darcom i jednotlivcom za ochotu spolupracovať a finančnú výpomoc.
Teší ma, že sa zo spoločnosti nevytratila ľudskosť a vôľa nezištne pomôcť.

Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie
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1. Orgány nadácie a zmeny v Nadačnej listine
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. Štefan Bujňák
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:
a/ podpora humanitárnych cieľov, podpora
zdravotníctva, športu a školstva, podpora a
rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry
a umenia, sociálna pomoc, ako aj pomoc
chorým a zdravotne postihnutým osobám,
spočívajúca
najmä
v
zabezpečovaní
a zhromažďovaní finančných prostriedkov
na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti
nadácie;
b/ 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;
c/ podnecovanie a podpora rozvoja
miestnych a regionálnych iniciatív a podpora
účasti občanov na miestnom a regionálnom
rozvoji, za účelom naplnenia lokálnej
potreby alebo riešenia problému, s cieľom
zvýšenia
spokojnosti
s kvalitou života
miestnych a regionálnych komunít, a to
najmä formou poskytovania
finančných
prostriedkov v procese realizácie projektov.
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Zmeny v Nadačnej listine:
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
23.11.2016 – DODATOK č. 16

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.
11. dňa 02.05.2016 nové orgány nadácie,
predsedu Správnej rady a Dozornej rady
a správcu nadácie, ktoré boli volené na 3ročné funkčné obdobie s účinnosťou od
27.06.2016.
12. dňa 14.06.2016 nového člena Dozornej
rady nadácie, ktorý bol volený na 3-ročné
funkčné
obdobie
s účinnosťou
od
24.05.2016.
13. dňa 23.11.2016 nový názov nadácie
„Nadácia COOP Jednota“.
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2. HLAVNÉ AKTIVITY NADÁCIE COOP JEDNOTA V ROKU 2018

A. PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA
B. PODPORA A ROZVOJ VZDELÁVANIA

V roku 2018 Nadácia COOP Jednota:
•

poskytla Nemocnici s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
príspevok 4 790 € na zakúpenie
urodynamického prístroja na vyšetrenie močových ciest „UROMIC
Jive“ s príslušenstvom, ktorého celková
cena predstavuje viac ako 15 000- €.
Lekársky prístroj bude umiestnený
v budove Nemocnice novej generácie
a bude určený na diagnostiku a liečbu
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
urologickým
pacientom
v rámci
spádového územia.

•

zakúpila pre Nemocnicu Snina, s.r.o.
laparoskopické nástroje Richarda Wolfa
v celkovej hodnote 4 000 €, ktoré sú
určené pre účely chirurgického oddelenia.

•

zakúpila pre spoločnosť IV-MAR–MA,
s.r.o. lekárske prístroje, zariadenie
a pomôcky v celkovej hodnote 7 869,26
€, ktoré budú umiestnené v ambulancii
MUDr. Ivana Kaprálika, všeobecného
lekára pre dospelých na zlepšenie
starostlivosti o zdravie pacientov.

•

poskytla
Kysuckej
nemocnici
s poliklinikou Čadca peňažný dar vo
výške 9 000 € ako príspevok na
zakúpenie
Koncových
zariadení
rozvodov medicinálnych plynov v nadobúdacej cene 41 000 €, ktoré budú
umiestnené na Jednotke intenzívnej
starostlivosti Neurologického oddelenia
Kysuckej
nemocnice
s poliklinikou
Čadca
za
účelom
podávania
medicinálnych plynov pre pacientov so
zhoršeným zdravotným stavom.

C. HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM
A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
D. 2. ROČNÍK PROJEKTU PROGRAM
PODPORY LOKÁLNYCH KOMUNÍT

A. PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA
„VŠETKO, ČO ROBÍME, JE IBA KVAPKA
V MORI, ALE KEBY SME TO NEROBILI,
TÁ KVAPKA BY TAM CHÝBALA.“
Matka Tereza
Každý človek má právo na spoločenský
život. Bez ohľadu na to, či je zdravý,
alebo zdravotne znevýhodnený, každý
človek sa túži začleniť medzi ostatných vo
svojom okolí.
Poskytnutie pomoci ťažko postihnutým,
chorým ľuďom, ale aj tým, ktorí pomoc
potrebujú naďalej patrí medzi prvoradé
poslanie nadácie.
Nadácia aj v roku 2018 pomáhala chorým,
prostredníctvom nemocníc a zdravotníckych
zariadení, ktorým zakúpila lekárske prístroje
a zariadenia v hodnote viac ako 25 000 €.
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B. PODPORA A ROZVOJ VZDELÁVANIA
Kontinuálne vzdelávanie a rozvoj umožňuje
ľuďom posúvať sa k ich profesijným cieľom
a ambíciám a zároveň umožňuje, aby
spoločnosť rástla z odborného a kvalitatívneho hľadiska.

V roku 2018 Nadácia COOP Jednota
poskytla:
•

Ľubici Žáčkovej z Gajar peňažný dar
vo výške 2 500 € na úhradu nákladov
spojených s liečbou ťažko chorého syna
Jakubka, konkrétne na zahraničné
kompletné molekulárne vyšetrenie krvi
na posúdenie imunitného systému a na
podporné prostriedky na posilnenie
imunitného systému.

•

Zuzane Mičúchovej z Považskej
Bystrice peňažný dar vo výške 500 € na
úhradu nákladov spojených s liečbou
zdravotného stavu jej syna, v rámci
liečebných pobytov v Adeli Medical
Centre v Piešťanoch.

•

Miroslavovi Novákovi z Komárna
peňažný dar vo výške 700 € na úhradu
nákladov spojených s jeho individuálnou
liečbou - náklady za lieky, podporné
výživové
doplnky
–
zhubného
nádorového
ochorenia,
závažného
ochorenia žalúdka a artrózy III. stupňa
kolien a chrbtice.

•

Nadácii Mojmír v Mojmírovciach
peňažný dar 1 000 € ako príspevok na
zabezpečenie účasti postihnutých detí
a detí zo znevýhodneného prostredia na
Historickom barokovom dni v rámci
ľudových remesiel, historických a kultúrnych podujatí s cieľom zapojenia sa
týchto detí do procesu, ktorý rozvíja ich
zručnosť, vytvára pozitívny vzťah
k umeniu, histórii, kultúre a posilňuje ich
adaptáciu do zdravého ľudského
prostredia.

V roku 2018 Nadácia COOP Jednota
•

poskytla Zväzu obchodu SR finančný
dar 5 000 € na vzdelávacie aktivity so
zameraním na zvýšenie odbornosti
podnikateľov a ich právneho vedomia,
ekologického myslenia a pozitívneho
postoja k ochrane životného prostredia.

C. HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM
A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
Urobiť niečo pre iného človeka, čo
nevyplýva priamo z povinnosti alebo zo
zákona je a vždy aj bude činom slobodnej
vôle a dobrovoľnosti.
Zdravie je kľúčovým predpokladom pre
priaznivý sociálny, ekonomický i kultúrny
vývoj jedinca. Ak sú ľudia chorí, nemôžu
pracovať, prípadne majú nižšiu výkonnosť
ako ľudia zdraví. 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.
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D. PROJEKT
PROGRAM
LOKÁLNYCH KOMUNÍT

PODPORY

•

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVÍT:
o Drobné stavby – komunitné záhrady
o Grilovacie altánky a prístrešky
o Lavičky a iný mestský mobiliár
o Výstavba autobusových zastávok
o Podpora lokálnych športových klubov
formou príspevkov na oblečenie
o Outdoorové športové ihriská a detské
ihriská
o Aktivity zamerané na propagáciu
tradícií Slovenska
o Propagácia
tradičných
remesiel
formou voľnočasových aktivít
o Súťaže vo varení - príležitosť pre
stretnutia
generácií,
rozvíjanie
vzťahov v komunitách
o Výsadba a údržba zelene - budovanie
drobných
stavieb
v intravilánoch
a extravilánoch obcí
o Výstavba a údržba turistických trás
a cyklotrás

•

POŽIADAŤ O UDELENIE FINANČNÉHO
GRANTU
mohli
orgány
miestnej
samosprávy, mimovládne organizácie
a vzdelávacie inštitúcie. O grant sa
nemohli uchádzať podnikateľské subjekty.

•

PODMIENKY ÚČASTI:
o Záujemcovia o udelenie grantu museli
vyplniť a zaslať formulár „Žiadosť
o poskytnutie
grantu”
s popisom
súťažného projektu v termíne od
01.02.2018 do 03.04.2018.
o Projekty museli byť zamerané na
podporu lokálnych komunít, na
podporu rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podporu účasti
občanov na miestnom a regionálnom
rozvoji za účelom naplnenia lokálnej
potreby alebo riešenia problému.

Družstevné
podnikanie
je
spojené
s demokratickým
rozhodovaním
a
je
založené na myšlienke vzájomnej pomoci.
Od roku 1845, keď Samuel Jurkovič založil
Spolok gazdovský (prvé družstvo na
Slovensku), plnili družstvá sociálnu funkciu,
podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania
a podporovali verejnoprospešný účel.
S cieľom nadviazať na toto historické
dedičstvo a umožniť verejnosti zapojiť sa do
riešenia rôznych problémov, zveľaďovania
a rozvoja svojho okolia, rozhodla sa Nadácia
COOP Jednota vytvoriť projekt zameraný na
podporu lokálnych komunít. Prvý ročník
projektu bol realizovaný v roku 2017
a úspešne pokračoval aj v roku 2018.
•

•

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU
Podnecovanie
a
podpora
rozvoja
miestnych a regionálnych
iniciatív
a podpora účasti občanov na miestnom
a regionálnom
rozvoji,
za
účelom
naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia
problému, s cieľom zvýšenia spokojnosti
s kvalitou života miestnych a regionálnych
komunít, a to najmä formou poskytovania
finančných prostriedkov v procese
realizácie projektov.

PARTNERI PROJEKTU
Finančné prostriedky určené na projekt
„Program
podpory
lokálnych
komunít“ poskytli partneri projektu: RAJO,
a. s., Unilever Slovensko, spol. s.r.o.,
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.,
COOP Jednota Slovensko, spotrebné
družstvo
prostredníctvom
Nadácie
COOP Jednota.

NADÁCIA COOP JEDNOTA, Výročná správa 2018

8

o Väčšia časť grantu musela byť
investovaná do dlhodobých aktivít.
o Projekty museli pochádzať z obce
alebo mesta, kde sa nachádza
predajňa COOP Jednota a museli
spadať do jednej z podporovaných
aktivít.
o Za každú obec alebo mesto museli byť
predložené 3 projekty.
o Výška grantu na jeden projekt bola
stanovená na 6 000 €.
o O grant sa nemohli uchádzať podnikateľské subjekty.

•

MARKETINGOVÁ
KOMUNIKÁCIA PROJEKTU:

-

banner pre hlasovanie umiestnený na
hlavnej stránke www.coop.sk

o prezentácia projektu v časopise
JEDNOTA, február 2018 (č.2), máj
2018 (č.5), júl 2018 (č.7)

o prezentácia projektu na webovej
stránke www.coop.sk
-

banner oznamujúci kampaň na hlavnej
stránke www.coop.sk, odkazujúci na
podstránku s detailami projektu:
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o prezentácia projektu na facebooku

o

prezentácia projektu v inzertných novinách POTRAVINY č.2, č.8, č.14
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o prezentácia projektu prostredníctvom tzv. mediálneho mixu
(plagáty v predajniach, na hlasovacích urnách, lokálna propagácia)
-

•

plagát A2 + Leták do hlasovacej urny

PROJEKTY, KTORÉ ZÍSKALI GRANT:

o Projekt č.1: „Revitalizácia detského
ihriska”
Predkladajúci:
Obec
Jahodná
pri
Dunajskej Strede
Cieľ, zámer: Revitalizované detské
ihrisko s novými hojdačkami, preliezkami
a zakomponovanými ekoprvkami sa
stane významným miestom pohybu a relaxu pre rodiny s deťmi, a to tak pre
miestnych obyvateľov, ako aj turistov
a prispeje k zatraktívneniu verejného
priestranstva obce.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 2: „Tancujeme a spievame
pre radosť”
Predkladajúci: ZŠ (Nám. mládeže
587/17), Mesto Zvolen
Cieľ, zámer: Podpora a rozšírenie
činnosti detského folklórneho súboru
Vretienko. Zakúpenie nových krojov a rekvizít vyrábaných tradičnými postupmi
umožní vystupovať všetkým deťom, ktoré
majú o ľudovú kultúru záujem. Zakúpenie
ozvučenia s prenosnými mikrofónmi
zabezpečí kvalitný zvuk, a tak poskytne
podstatne viac možností pre vystúpenia
súboru a propagáciu ľudovej kultúry.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
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o Projekt č. 3: „Oáza zvedavých vraniek”
Predkladajúci: Obec Záhorská Ves
Cieľ, zámer: Revitalizáciou dvora
materskej školy a obnovou preliezok
vznikne priestor pre viac pohybových
aktivít detí spojených s behom, skákaním a lezením. Zároveň tu bude
vybudovaná oddychová zóna s lavičkami,
zeleňou, a tiež zóna pre pestovateľské
práce.
Výška poskytnutého grantu: 5 762,40€
o Projekt č. 4: „Hravo, športovo a zdravo
- Workoutové ihrisko v meste
Leopoldov”
Predkladajúci: Mesto Leopoldov
Cieľ, zámer: Vybudovanie vonkajšieho
workoutového ihriska pre všetkých,
nielen pre deti, je snahou prilákať
k individuálnej športovej aktivite všetky
vekové kategórie občanov mesta
a prispieť tak k ich zdravšiemu životnému
štýlu.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
o Projekt č. 5: „Oprava parkovísk a vybudovanie chodníka medzi tzv.
Hlavnou ulicou a Riadkom v obci
Vyšný Žipov”
Predkladajúci: Obec Vyšný Žipov
Cieľ, zámer: Zlepšenie kvality bývania
pre občanov aj návštevníkov obce,
skrátenie prístupu medzi ulicami Hlavnou
a Riadkom, skvalitnenie prístupu zákazníkov k vstupu do predajne COOP
Jednota a okolitých prevádzok. Vybudovanie parkovísk v okolí uvedených
prevádzok poskytne bezpečné parkovanie zákazníkom, a tiež bezpečnosť
prechádzajúcim chodcom.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 6: „Eko-centrum, malí bádatelia”
Predkladajúci: MŠ, Mesto Hurbanovo
Cieľ, zámer: Zámerom je vybudovanie
dreveného altánku so stolom a lavičkami
približne pre 24 detí. Altánok bude
využívaný na rôzne posedenia, práce
s prírodninami a na ďalšie výchovnovzdelávacie aktivity v priebehu školského
roka, ktoré budú na elementárnej úrovni
rozvíjať prírodovednú gramotnosť detí
a tiež budovať citový vzťah detí k prírode.
Výška poskytnutého grantu: 5 226 €
o Projekt č. 7: „Zlepšenie voľnočasových
aktivít seniorov - Outdoorové športové
ihrisko”
Predkladajúci: Obec Čierna Voda
Cieľ, zámer: Z grantu budú zakúpené
športovo-relaxačno-pohybové zariadenia
určené na voľnočasové aktivity hlavne
pre seniorov. Pravidelný pohyb tak
prispeje k zlepšeniu fyzickej a duševnej
kondícii seniorov, a tiež k zlepšeniu ich
každodenného života.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
o Projekt č. 8: „OUTDOOR GYM Jablonov”
Predkladajúci: PAKLAN, Občianske
združenie, Obec Jablonov nad Turňou
Cieľ, zámer: Skultúrnenie nevyužitého
priestoru
v blízkosti
multifunkčného
ihriska s cieľom premeniť ho na Outdoor
Gym. Zároveň časť z poskytnutého
grantu bude využitá na obnovuj
multifunkčného ihriska, ktoré bolo dané
do prevádzky pred 10 rokmi a na
vybudovanie tribúny pri ihrisku.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

NADÁCIA COOP JEDNOTA, Výročná správa 2018

12

o Projekt č. 9: „Reprezentujeme s radosťou”
Predkladajúci: Futbalový klub Slovan,
Mesto Trstená
Cieľ, zámer: Zakúpenie nových dresov
a teplákových súprav pre štyri mládežnícke tímy, z ktorých každý má cca
dvadsať hráčov. Športové oblečenie
bude slúžiť ako jeden z motivačných
prvkov pre deti a mládež zapájať sa do
pravidelných športových aktivít a zároveň
budú mladí futbalisti reprezentovať mesto
na súťažiach.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 12: „PUMP TRACK dráha”
Predkladajúci: ZŠ, Mesto Žarnovica
Cieľ, zámer: Cyklistická dráha zameraná
na najnovší trend jazdenia bez
pedálovania bude určená pre deti
a mládež. Bude využívaná počas hodín
telesnej výchovy, ale aj na tréning
licencovaných jazdcov registrovaných
v centre talentovanej mládeže, Slovenského zväzu cyklistiky, ako aj na
organizovanie pretekov v odvetví BMX
pod
záštitou
Slovenského
zväzu
cyklistiky.
Výška poskytnutého grantu: 5 900 €

o Projekt č. 10:
„Rekonštrukcia rytierskej sály v kaštieli vo Finticiach”
Predkladajúci: Obec Fintice
Cieľ, zámer: Finančné prostriedky
z grantu budú využité na prvú fázu
rekonštrukcie rytierskej sály kaštieľa,
ktorá má následne slúžiť ako kultúrno
spoločenský priestor pre občanov, a tiež
ako priestor pre aktivity divadelného
ochotníckeho spolku Fincičanky a mužského speváckeho folklórneho súboru
Čomarove z Fintíc.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 13: „Pre zelenšiu a krajšiu
obec”
Predkladajúci: Obec Podbrezová
Cieľ, zámer: Projekt je zameraný na
revitalizáciu centrálneho priestranstva
obce v okolí predajne Coop Jednota,
hojne využívaného občanmi. Revitalizácia spočíva v obnove a úprave
spevnených plôch a chodníkov, a tiež
v rozšírení zelenej plochy, výsadbe
drevín a rozmiestneniu mobilných kvetinových kontajnerov. Úpravy prispejú
k skvalitneniu života obyvateľov obce
obkolesenej hutníckym priemyslom.
Výška poskytnutého grantu: 5 979 €

o Projekt č. 11: „Letné kino”
Predkladajúci: MEDZE, OZ, Obec Bzince
pod Javorinou
Cieľ, zámer: V amfiteátri v centre obce
s kapacitou niekoľko sto miest bude
počas letných mesiacov realizované
premietanie česko-slovenských a európskych filmov. Vstup bude bezplatný.
Zámerom je vytvoriť alternatívu trávenia
voľného času, pre obyvateľov obce, a tým
podporiť komunitný život v obci.
Výška poskytnutého grantu: 4 400 €
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o Projekt č. 14: „Včely volajú o pomoc”
Predkladajúci: ZŠ, Mesto Topoľčany
Cieľ, zámer: V priestoroch školského
dvora, na ktorom sa nachádza školská
včelnica bude vybudovaný interaktívny náučný chodník, ktorého
súčasťou budú edukačné tabule,
model včely, vzdelávací stôl a edukačné hry. Uvedené pomôcky budú
slúžiť pre potreby včelárskeho krúžku,
ako aj na zážitkové vyučovanie
prírodovedných predmetov, a tiež ako
oddychová zóna pre žiakov počas
prestávok.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 17: „Chodník k zastávke
autobusu”
Predkladajúci: Obec Devičany
Cieľ, zámer: Chodníky pre peších sú
v obci Devičany vybudované len
čiastočne, chodci chodia po okraji
cesty, čo je pre nich nebezpečné.
Zámerom obce je vybudovať chodník
tak, aby bola prepojená časť obce
Bukovec s predajňou COOP Jednota,
poštou, autobusovou zastávkou aj
priľahlým parkom a občania sa tak
dostali bezpečne od predajne až
k obecnému úradu.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 15: „Či si z obce a či
z mesta, poteší Ťa cyklocesta”
Predkladajúci: Obec Ivánka pri Nitre
Cieľ, zámer: V areáli MŠ a ZŠ bude
budú vybudované nové cyklotrasy,
primárne určené pre deti a mládež.
Cyklotrasy budú využívané aj ako
dopravné ihrisko. Cieľom je oboznamovať deti s pravidlami cestnej
premávky
a zároveň
podporovať
a rozvíjať pohybové aktivity mládeže.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 18: „Tatry na dlani”
Predkladajúci: Obec Batizovce
Cieľ, zámer: Finančné prostriedky
z grantu budú využité na vybudovanie
zóny relaxu s lavičkami a panoramatickou
tabuľou
s popismi
hlavných tatranských štítov. Tabuľa
bude osadená v prírodnej skalke zo
žulového kameňa. Zámerom je
vzdelávanie občanov, turistov a športovcov v geografii, faune a flóre
tatranskej prírody.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

o Projekt č. 16: „Obnova a dokončenie
detského ihriska v MŠ”
Predkladajúci: MŠ, Obec Belá-Dulice
Cieľ, zámer: Obnovené detské ihrisko
v areáli
MŠ
poskytne
deťom
estetickejšie prostredie pre ich hry.
Súčasťou obnovy je aj dokončenie
úpravy okolia ihriska a rozšírenie
ihriska o nové prvky (lanová pyramída,
šplhacie a balančné prvky).
Výška poskytnutého grantu: 5 940 €

o Projekt č. 19: „Pre deti a mamičky”
Predkladajúci: Občianske združenie
Studničná, Obec Komjatná
Cieľ, zámer: Cieľom projektu je
vybudovanie detského ihriska a vytvorenie kultúrneho prostredia pre malé
deti s mamičkami. Zakúpenie zariadenia (hojdačky, kolotoč) prispeje
k zatraktívnenie tohto priestoru, a tiež
k rozvoju zdravého životného štýlu
detí.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €

NADÁCIA COOP JEDNOTA, Výročná správa 2018

14

o Projekt č. 20: „Rozšírenie piknikovej
zóny v Mestskom parku v Prievidzi”
Predkladajúci: Mesto Prievidza
Cieľ, zámer: V celoročne využívanom
parku mesto plánuje vybudovanie
náučného chodníka s informačnými
tabuľami, výsadbu novej zelene
a vyčistenie jazierka. Revitalizácia
parku prispeje k vytvoreniu príjemného prostredia pre občanov mesta.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
o Projekt č. 21: „Otvorený športový
areál”
Predkladajúci: ZŠ, Mesto Čadca
Cieľ, zámer: Finančné prostriedky
z grantu budú použité na dobudovanie
basketbalového ihriska, rekonštrukciu
ihriska s umelým trávnikom a doskočiska na skok do diaľky. Zároveň budú
osadené stoly na stolný tenis na
voľnom priestranstve v areáli školy.
Uvedenými úpravami bude vytvorený
Otvorený športový areál, ktorý budú
môcť využiť deti aj dospelí obyvatelia.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
o Projekt č. 22: „Ihrisko pre deti so
zdravotným postihnutím”
Predkladajúci:
Spojená
škola
internátna, Mesto Bytča
Cieľ, zámer: Hlavným cieľom projektu
je zabezpečiť deťom zo Špeciálnej
materskej školy, žiakom školy a klientom Centra špeciálnopedagogického
poradenstva možnosť pohybových
aktivít prostredníctvom moderného
a bezpečného detského ihriska.
Súčasťou projektu je aj vybudovanie
altánku pre deti a rodičov.
Výška poskytnutého grantu: 5 918 €

o Projekt č. 23: „Športové detské
ihrisko”
Predkladajúci: Obec Svodín
Cieľ, zámer: Vybudovanie detského
ihriska umožní hravé športové vyžitie
aj menším deťom a podporí tak kladný
vzťah k športu u detí. Ihrisko bude
umiestnené
v blízkosti
predajne
COOP Jednota na Jarmočnom námestí, čím sa zvýši atraktivita uvedeného priestoru slúžiaceho obyvateľom
a návštevníkom obce.
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
o Projekt č. 24: „Prístrešok
u Novešanov”
Predkladajúci: Obec Tušická Nová
Ves
Cieľ, zámer: Grilovací prístrešok u Novešanov bude slúžiť na rôzne akcie
usporadúvané
školu
a obecnými
klubmi. Tiež bude mať využitie ako
miesto stretávania sa všetkých
vekových kategórií občanov obce
Tušická Nová Ves ako aj okolitých
obcí, ako miesto stretávania občanov
Výška poskytnutého grantu: 6 000 €
o Projekt č. 25: „Grilovacie
altánky
a prístrešky”
Predkladajúci: Obec Stakčínska
Roztoka
Cieľ, zámer: Poskytnutie grantu umožní vybudovanie altánku pri predajni
COOP Jednota v obci Stakčínska
Roztoka. Altánok bude slúžiť obyvateľom obce na voľnočasové aktivity
a stretávania sa rodín s deťmi.
Výška poskytnutého grantu: 4 845 €
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3. Prehľad o darcoch a informácia k zákonom stanoveným oblastiam

3.1. PREHĽAD O DARCOCH
Fyzické a právnické osoby
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

6 860,00 €

Nadácia Dobrý obchodník

10 000,00 €

Ostatní nezverejnení darcovia

11 835,00 €

Projekt Program podpory lokálnych komunít
RAJO, a. s.

40 000,00 €

Unilever Slovensko, spol. s. r .o.

40 000,00 €

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

40 000,00 €

Ostatní nezverejnení darcovia

48 600,00 €

Pozn. V prehľade sú uvedení tí darcovia, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov od
toho istého darcu presiahla hodnotu 331 EUR.

3.2. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE A INÉHO ORGÁNU
Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné, neplatené, a preto nebola členom, ani
správcovi nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.

3.3. PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV
V rámci Nadácie COOP Jednota nebol v roku 2018 vytvorený nadačný fond.

NADÁCIA COOP JEDNOTA, Výročná správa 2018

16

4. ROZPOČET NADÁCIE NA ROK 2018

ROZPOČET NADÁCIE NA ROK 2018

Skutočnosť za rok
2017

Plán na rok
2018

177 105 €
0€
71 000 €

180 000 €
0€
70 000 €

( za rok 2016,prijaté v r. 2017)

(za rok 2017, prijaté v r. 2018)

248 105 €

250 000 €

97 700 €
149 210 €

89 050 €
160 000 €

PRÍJMY:
Právnické osoby
Fyzické osoby
2 % dane z príjmov za rok 2017 prijaté v roku 2018
CELKOM PRÍJMY:

NÁKLADY:
Zdravotníctvo
Podpora lokálnych komunít“

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:

0€
0€

0€
0€

10 €
0€

10 €
0€

10 €
640 €

10 €
640 €

300 €

300 €

247 870 €

250 000 €
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5. VÝNOSY NADÁCIE
VÝNOSY NADÁCIE k 31.12.2018
VÝNOSY - NADÁCIA COOP JEDNOTA V ROKU 2018
A. Výnosy – právnické a fyzické osoby
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

6 860,00

Nadácia Dobrý obchodník
Ostatní nezverejnení darcovia

10 000,00
11 835,00

CELKOM:

28 695,00

B. Projekt Program podpory regionálnych komunít – II. ročník
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

40 000,00

RAJO, a. s.

40 000,00

Unilever Slovensko, spol. s. r. o.

40 000,00

Ostatní nezverejnení darcovia

48 600,00

CELKOM:

168 600,00

C. 2 % dane z príjmov
2 % dane z príjmov za rok 2017 prijatých v roku 2018

73 552,72

CELKOM:

73 552,72

D. Bankové úroky
CELKOM VÝNOSY (A+B+C+D)
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6. NÁKLADY NADÁCIE

NÁKLADY NADÁCIE k 31.12.2018
NÁKLADY - NADÁCIA COOP JEDNOTA V ROKU 2018
A. Náklady- právnické a fyzické osoby
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Michalovce
Zväz obchodu SR
IV-MAR-MA
Nadácia Mojmír, Mojmírovce
p. Žáčková z Gajar
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
CELKOM:
B. projekt Program podpory lokálnych komunít
Obec Jahodná
Občianske združenie Medze
Základná škola Zvolen
Obec Fintice
Mesto Leopoldov
Obec Podbrezová
Obec Stakčínska Roztoka
Obec Záhorská Ves
Základná škola Čadca
Materská škola Hurbanovo
Občianske združenie Studničná
Základná škola Topoľčany
Obec Belá - Dulice
Obec Tušická Nová Ves
Základná škola Žarnovica
Obec Ivánka pri Nitre
Obec Svodín
Spojená škola internátna Bytča
Obec Čierna Voda
Mesto Prievidza
Obec Divičany
Obec Batizovce
Obec Vyšný Žipov
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3 720,02
5 000,00
7 869,26
1 000,00
2 500,00
3 118,80
23 208,08

6 000,00
4 400,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
5 979,00
4 845,00
5 762,40
6 000,00
5 226,00
6 000,00
6 000,00
5 940,00
6 000,00
5 900,00
6 000,00
6 000,00
5 918,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
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Futbalový klub Slovan
Občianske združenie Jablonov nad Turňou
CELKOM:

6 000,00
6 000,00
145 970,40

CELKOM A + B

169 178,48

C. 2 % dane z príjmov
2 % dane z príjmu za r. 2016 prijatých v r. 2017
Nemocnica s poliklinikou sv. Štefana Kukuru, Michalovce
Spolu 2017:

1 069,98
1 069,98

2 % dane z príjmu za r. 2017 prijatých v r.2018
Nemocnica Snina
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
p. Novák z Komárna
p. Mičúchová z Považskej Bystrice
Spolu 2018:

4 000,00
9 000,00
700,00
500,00
14 200,00

CELKOM 2 %

15 269,98

D. Čisté úroky za rok 2018
E. OSTATNÉ DANE + POPLATKY
F. OSOBNÉ NÁKLADY (MZDY, ODVODY)
G. BANKOVÉ POPLATKY
H. OSTATNÉ SLUŽBY (overovanie, zverejnenie)
I. RÉŽIJNÉ NÁKLADY
J. DAŃ Z PRÍJMOV
CELKOM (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
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7. FINANČNÁ SPRÁVA
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7.1 SPRÁVA AUDÍTORA
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7.2 SÚVAHA
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7.3 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
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