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Príhovor predsedu Správnej rady nadácie 
 

 
 

Milí priatelia, 
 
súčasná komplikovaná situácia v súvislosti s celosvetovou 
pandémiou nám dôrazne pripomína, aká je nezištná pomoc 
ľuďom v núdzi dôležitá. Znovu sa ukázalo, že choroba 
môže postihnúť každého z nás, bez ohľadu na vek, rasu či 
vierovyznanie. Spoločenská zodpovednosť je jedným 
zo stavebných prvkov družstevných organizácií a aj naša 
nadácia bola založená s jednoznačným cieľom pomáhať. 
Zdá sa to neuveriteľné, ale svojou troškou na dobrú vec 
každoročne prispievame už takmer 20 rokov.  

 
Charitatívna práca prináša veľké zadosťučinenie všetkým, ktorí sa do nej zapájajú. Treba však 
zdôrazniť, že bez príspevkov a darov od jednotlivcov či spoločností by poskytovanie pomoci 
nebolo možné. Preto na prvé miesto patrí poďakovanie všetkým našim darcom, partnerom 
a podporovateľom jednotlivých projektov nadácie. 
 
Nadácia COOP Jednota v roku 2019 prerozdelila získané finančné príspevky vo výške 
presahujúcej 288 tisíc eur do troch oblastí.  
 
Zámerom nadácie v oblasti podpory zdravotníctva je poskytovať pomoc chorým ľuďom v čo 
najširšom možnom rozsahu. V roku 2019 prispela nadácia na nákup lekárskych prístrojov 
pre 15 nemocníc, polikliník a ambulancií sumou viac ako 106 tisíc eur. 
 
Program podpory lokálnych komunít je z našich projektov tým najznámejším. Je to aj vďaka 
zapojeniu zákazníkov do hlasovania o výber projektu, ktoré prebieha priamo v predajniach 
COOP Jednota. V treťom ročníku sme udelili grant 26 výherným projektom, pričom sme medzi 
realizátorov rozdelili sumu viac ako 151 tisíc eur. Teší nás, že sa záujem o získanie grantu 
každým rokom zvyšuje, rovnako ako nás hreje pohľad na desiatky nových drobných stavieb, 
obnovených ihrísk či námestí vo všetkých krajoch nášho krásneho Slovenska. 
 
V rámci sociálnej pomoci poskytuje nadácia finančné prostriedky jednotlivcom a verejno-
prospešným organizáciám. Zameriava sa predovšetkým na zdravotne ťažko postihnuté deti 
a mladých ľudí, pričom príspevky smerujú na financovanie rehabilitácií, zdravotných vyšetrení 
alebo zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre žiadateľov. Okrem jednotlivcov sme prispeli aj 
občianskym združeniam, ktoré sa dobrovoľne a v rámci svojho voľného času starajú o choré 
deti a ich najbližších. Podporili sme tiež lekársky výskum a vzdelávanie. Celkovo sme v tejto 
oblasti darovali viac ako 31 tisíc eur. 
 
Záverom môjho príhovoru vám chcem popriať veľa zdravia, pretože zdravie je to najcennejšie, 
čo potrebujeme, aby sme mohli plnohodnotne žiť, pracovať a pomáhať. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Csollár 

predseda Správnej rady nadácie 
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Profil Nadácie COOP Jednota 
 

Zriadenie nadácie 
 

Zakladateľ COOP CENTRUM, a. s. Bajkalská ulica č. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 30 789 214 

založil v roku 2001 nadáciu pod názvom Nadácia Jednota COOP. Nadácia bola zriadená 

Zriaďovacou listinou zo dňa 22. júna 2001 (ďalej len „nadácia“). 

 

Rozhodnutím MV SR zo dňa 10. októbra 2001 bola Nadácia Jednota COOP zapísaná 

do registra nadácií pod číslom 203/Na - 96/627. 

 

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 zo dňa 7.5.2002 bol podaný návrh na zmenu 

zapisovaných skutočností do registra nadácií na MV SR. MV SR vykonalo zmeny v registri 

nadácií v zmysle predloženého návrhu dňa 19. júla 2002 pod číslom 203/Na-96/627-1. 

 

V rámci zmien vykonaných zriaďovateľom a zapísaných MV SR bola v súlade s novým 

zákonom č. 34/2002 Z. z. zosúladená Zriaďovacia listina, ktorej súčasťou bol aj Štatút nadácie, 

a to tak, že bol prijatý nový názov Nadačná listina. 

 

Okrem toho bol MV SR do registra nadácií zapísaný aj univerzálny právny nástupca 

zakladajúceho zriaďovateľa nadácie, spoločnosti COOP CENTRUM, a. s., ktorá zanikla bez 

likvidácie zlúčením so Slovenským zväzom spotrebných družstiev, družstvo, IČO: 35 697 547.  

 

Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo ako právny nástupca pôvodného zriaďovateľa 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 7.3.2002 zmenil svoje obchodné meno 

na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, čím sa novým zriaďovateľom Nadácie 

COOP Jednota (názov nadácie zmenený v roku 2008) stala COOP Jednota Slovensko, 

spotrebné družstvo. 

 

 

Účel nadácie 
 

Do roku 2019 boli prijaté nasledovné účely Nadácie: 

 

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 poskytovania vecnej pomoci a finančných príspevkov 

subjektom poskytujúcim vzdelávanie, 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 komunít, 

a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov. 
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Zmeny v Nadačnej listine v roku 2019 
 

Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie voľbu členov orgánov nadácie, predsedu Správnej 

rady, predsedu Dozornej rady a správcu nadácie zo dňa 2.4.2019, ktorí boli zvolení 

na trojročné funkčné obdobie s účinnosťou od 28.06.2019. 

 

Orgány nadácie  
 

❖ Správna rada nadácie 
6 členov 

 

Predseda Správnej rady 

Ing. Gabriel Csollár 

 

Členovia Správnej rady 

Ing. Július Belovič 

Ing. František Hric 

Ing. Miroslav Janík 

Ing. Ján Šlauka 

Ing. Jozef Vahančík 

 

❖ Dozorná rada nadácie 
6 členov 

 

Predseda Dozornej rady 

Ing. Štefan Mácsadi  

 

Členovia Dozornej rady 

Ing. Štefan Bujňák 

Ing. Ján Koza 

Ing. Ľudovít Kulcsár 

Ing. Peter Tužinský 

Ing. Bohuslav Uváčik 

 

❖ Správca nadácie 
Ing. Ján Bilinský 
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Aktivity Nadácie COOP Jednota v roku 2019 
 

 

Podpora zdravotníctva 
 

„V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame vlastné.“   

Platón, grécky filozof 

 

Primárnym cieľom Nadácie COOP Jednota je ochrana zdravia. Či už formou nákupu 

zdravotníckych prístrojov alebo príspevkami na starostlivosť o chorých, nadácia sa podporou 

zdravotníctva v celoslovenskej pôsobnosti snaží komplexne zlepšovať kvalitu života ľudí 

odkázaných na lekársku starostlivosť. Pre nás, zástupcov nadácie, je možnosť pomáhať 

obrovskou motiváciou a poslaním. 

 

Nadácia aj v roku 2019 pomáhala chorým a zdravotne hendikepovaným ľuďom 

prostredníctvom financovania celého spektra lekárskej techniky. Na nákup prístrojov 

do 15 nemocníc a zdravotníckych zariadení vynaložila nadácia v tomto roku viac ako 106 tisíc 

eur. 

 

V roku 2019 Nadácia COOP Jednota venovala: 

 

❖ Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici flexibilný video 

bronchoskop set v hodnote 11 988 eur. Zariadenie je umiestnené vo Fakultnej nemocnici 

na oddelení urgentného príjmu.  

 

❖ Fakultnej nemocnici Nitra prenosný diagnostický ultrazvukový prístroj v hodnote 

10 584 eur, ktorý na Kardiologickej klinike zabezpečuje rýchlu kardiologickú a cievnu 

diagnostiku. 

 

❖ Onkologickému ústavu svätej Alžbety v Bratislave finančný príspevok vo výške 10 tisíc eur 

na zakúpenie anestéziologickej pracovnej stanice s príslušenstvom. Po dokončení projektu 

bude prístroj umiestnený na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a bude slúžiť pri 

skvalitňovaní starostlivosti o pacientov z celého územia Slovenska. 

 

❖ Fakultnej nemocnici Trnava klimatizačné zariadenia do ordinácií a izieb pacientov 

na neurologickom oddelení pre ženy v hodnote 9 991 eur.  

 

❖ Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši lekárske 

prístroje a pomôcky v celkovej hodnote 9 834 eur na účely skvalitnenia zdravotnej 

starostlivosti poskytovanej pacientom. 

 

❖ Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline zariadenia klimatizačných jednotiek a  vybavenie 

izieb vo forme matracov a anatomických vankúšov pre JIS na oddelení neurochirurgie 

v celkovej hodnote 8 940 eur.  

 

❖ Fakultnej nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove ramennú motodlahu 

v hodnote 8 400 eur. Zariadenie je umiestnené na oddelení úrazovej chirurgie a prispieva 

k poskytovaniu komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti.  
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❖ Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená finančný príspevok vo výške 6 876 eur na 

zakúpenie parnej dezinfekcie slúžiacej na dezinfikovanie povrchov v uzatvorenom 

priestore formou hmly vytvorenej z dezinfekčného prípravku. 

 

❖ Nemocnici s poliklinikou v Brezne kardiotokografický prístroj na monitorovanie dvojčiat 

a matky a infúzny dávkovač v celkovej hodnote 6 012 eur. Zariadenia sú umiestnené 

v Nemocnici s poliklinikou Brezno a skvalitňujú zdravotnú starostlivosť poskytovanú 

pacientkam. 

 

❖ Kardiologickej a internistickej ambulancii v Bánovciach nad Bebravou diagnostický merací 

EKG prístroj so záznamníkom v hodnote 5 860 eur na vyšetrovanie kardiologických 

pacientov. 

 

❖ Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach resuscitačný set pre špeciálne 

ambulancie, EKG prístroj a čítací prístroj pre imunoanalýzu v celkovej hodnote 6 820 eur. 

Prístroje sú určené pre novozriadené ambulancie všeobecného lekárstva v obciach 

Chrenovec a Nitrianske Rudno spadajúce pod Nemocnicu s poliklinikou.  

 

❖ Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica mobilný ultrazvukový prístroj vo forme 

bezdrôtovej sondy v celkovej hodnote 4 224 eur. Zariadenie je umiestnené vo Fakultnej 

nemocnici s poliklinikou v Skalici a zabezpečuje zobrazovanie ciev a nervov pri zavádzaní 

tepnových a žilových katétrov, a to aj pri regionálnych technikách anestézie. 

 

❖ Univerzitnej nemocnici Martin elektrickú odsávačku a infúznu techniku v celkovej hodnote 

3 690 eur. Zariadenia sú umiestnené v priestoroch Kliniky hematológie a transfuziológie. 

 

❖ Chirurgickej ambulancii v Komárne stropné svietidlo nad operačné lôžko v hodnote 

2 590 eur. 

 

❖ Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Komárne odberové kreslo v hodnote 

510 eur. 
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Sociálna pomoc 
 

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná 

ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“              

Milan Rúfus, slovenský básnik 

 

V rámci sociálnej pomoci Nadácia COOP Jednota venovala fyzickým a právnickým osobám 

viac ako 31 tisíc eur. Táto čiastka bola rozdelená medzi jednotlivcov na podporu ťažko 

zdravotne postihnutých detí a mladých ľudí. Prispeli sme občianskym združeniam, ktoré sa 

dobrovoľne a nad rámec svojich každodenných povinností starajú o deti so zdravotným 

a sociálnym hendikepom a ich najbližších. Finančne sme podporili vzdelávanie, lekársky 

výskum a programy usilujúce o zachovanie a propagáciu slovenskej ľudovej kultúry. 

 

 

V roku 2019 Nadácia COOP Jednota poskytla peňažný dar: 

 

❖ Pani Ľubici Žáčkovej z Gajar peňažný dar vo výške 2 500 eur na úhradu nákladov 

za molekulárne vyšetrenie krvi a na podporné prostriedky na posilnenie imunitného 

systému pre jej syna Jakuba. 

 

❖ Pánovi Jánovi Kempovi zo Sebechlebov peňažný dar vo výške 100 eur na nákup extra 

dlhého zatepleného fusaku na pohyb na invalidnom vozíku. 

 

❖ Pani Janke Zajacovej z Hvozdnice peňažný dar vo výške 850 eur ako príspevok 

na  orgáno-molekulárnu liečbu pre syna Alexa. 

 

❖ Pánovi Gejzovi Záhnovi z Rožňavy peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov 

spojených s liečbou jeho syna Tomáša v rehabilitačnom centre Rennona. 

 

❖ Pani Zuzane Slamkovej z Piešťan peňažný dar vo výške 850 eur na nákup rehabilitačného 

kočíka pre syna Jozefa. 

 

❖ Pani Zuzane Páleníkovej z Majcichova peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov 

spojených s individuálnou liečbou jej syna Matúška, ktorý je od narodenia postihnutý 

epilepsiou a postupom času aj spastickou kvadruparézou. 

 

❖ Pani Michaele Pačutovej z Krčavy peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov 

spojených s liečbou detskej mozgovej obrny a rehabilitáciou jej syna Mareka. 

 

❖ Pani Jane Libiakovej zo Zvolena peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov 

spojených s liečbou jej syna Dávida v rehabilitačnom centre v maďarskom meste Sopron. 

 

❖ Nadácii Mojmír so sídlom v Mojmírovciach peňažný dar 1 000 eur ako príspevok 

na zabezpečenie účasti postihnutých detí a detí zo znevýhodneného prostredia 

na kultúrnom podujatí s názvom Historický barokový deň. Cieľom tejto aktivity je zapojenie 

týchto detí do procesu, ktorý rozvíja ich zručnosti, vytvára pozitívny vzťah k umeniu, histórii 

a kultúre a posilňuje ich adaptáciu do zdravého ľudského prostredia. 
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❖ Občianskemu združeniu Fit Aut v Bratislave peňažný dar vo výške 250 eur. Združenie 

založili dve mladé špeciálne pedagogičky, aby mohli pomáhať rodinám detí s autizmom. 

Snažia sa využívať moderné metódy, ktoré pomáhajú deťom orientovať sa v priestore 

a v čase, rozvíjať motorické a sociálne zručnosti. 

 

❖ Občianskemu združeniu Neónka v Banskej Bystrici peňažný dar vo výške 250 eur 

na pomoc detským pacientom s chronickými chorobami a zlou sociálnou situáciou. Cieľom 

je uľahčiť deťom, ktoré prichádzajú na dialýzu, častý pobyt v nemocnici organizovaním 

aktivít priamo v nemocničných priestoroch. 

 

❖ Peňažný príspevok na rehabilitáciu v Adeli Centre vo výške 850 eur sme poukázali: 

pani Lucii Kačmarčíkovej zo Spišskej Belej pre syna Adama, 

pani Martine Londákovej z Brezovej pod Bradlom pre syna Tomáša, 

pánovi Patrikovi Nagyovi z Dunajskej Stredy pre syna Dominika, 

pani Kataríne Petrov Pechovskej z Bratislavy pre dcéru Paulínu, 

pánovi Pavlovi Riplovi z Varína pre syna Michala, 

pani Andrei Šutkovej z Veľkého Kýra pre syna Petra, 

pani Janke Vigašovej z Banskej Bystrice pre dcéru Viktóriu a 

pani Jane Židovej zo Stakčína pre syna Dávida. 

 

Adeli Medical Centre v Piešťanoch je slovenské rehabilitačné centrum poskytujúce liečbu 

pacientom s neurologickými poruchami pohybu. Špecializuje na diagnózy ako je detská 

mozgová obrna, mozgové príhody a stavy po úrazoch hlavy a mozgu. Intenzívny 

a individuálne prispôsobený terapeutický program zabezpečovaný tímom odborníkov je 

pre detských pacientov mimoriadne prospešný. 
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Ostatné peňažné dary 
 

❖ Zväzu obchodu SR finančný dar vo výške 10 tisíc eur na bezplatné vzdelávanie 

obchodníkov – podnikateľov a ich zamestnancov. Kontinuálne vzdelávanie umožňuje 

našim kolegom v odbore profesijný rast, napĺňanie pracovných ambícií a zároveň zvyšuje 

kvalitu a odbornosť služieb poskytovaných našim zákazníkom. 

 

❖ Občianskemu združeniu pri Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici finančný dar vo výške 

5 000 eur ako príspevok na pokračovanie projektu v oblasti mikrobiálnej transplantácie, 

ktorý realizuje II. interná klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta 

v Banskej Bystrici. 

 

❖ Ľudovému spevokolu Žibrica z Pohodrian peňažný dar vo výške 300 eur ako príspevok 

na zakúpenie súčastí tradičného regionálneho kroja s cieľom podporiť zachovanie 

slovenskej histórie a kultúry v podobe ľudových zvykov, pôvodných krojov, spevu a tanca 

z oblasti regiónu Žibrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Program podpory lokálnych komunít – 3. ročník 
 

„Asi najlepšou cestou, ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť, je uvažovať o nej ako 

o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to znamená 

nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné 

osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“ 

Elibert & Parket 

 

Už od založenia prvého družstva na Slovensku Samuelom Jurkovičom v roku 1845 sa pojem 

družstevné podnikanie spája so vzájomnou pomocou, demokratickým rozhodovaním 

a podporou aktivít s verejnoprospešným účelom. A práve s myšlienkou nadviazať na tento 

odkaz sa Nadácia COOP Jednota rozhodla aj v roku 2019 pokračovať v programe podpory 

lokálnych komunít. Prvý ročník prebehol v roku 2017 a so zvyšujúcou sa účasťou lokálnych 

komunít úspešne pokračuje až do súčasnosti. 

 

Cieľ programu 
 

Cieľom programu je dať priestor verejnosti, aby sa aktívne zapojila do riešenia lokálnych 

problémov a prispela k zveľaďovaniu svojho okolia. Ak dáme členom lokálnych komunít – aj 

keď len v intenciách našich možností – priestor na účasť na miestnom rozvoji, dosiahneme 

nielen vyriešenie čiastkových problémov, ale predovšetkým zvýšenie spokojnosti občanov ako 

aj kvality života v regionálnych komunitách. Nadácia na tomto projekte participuje najmä 

poskytovaním finančných prostriedkov pri realizácii projektov z oblasti zachovania kultúrnych 

hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany životného prostredia 

a ďalších podobných iniciatív. 
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Finančný grant 
 

Finančné prostriedky určené na podporu programu poskytli aj niektorí obchodní partneri 

zriaďovateľa Nadácie, a to spoločnosti:  

 

                         

                        

 

 

 

RAJO, a. s.   Unilever Slovensko, spol. s. r. o. 

 

 

 

 

 

  

    Slovenské pramene a žriedla, a. s.            COOP Jednota Slovensko,  

spotrebné družstvo 

 

Udelenie grantu 
 

O udelenie finančného grantu sa mohli uchádzať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie 

inštitúcie vrátane škôl a materských škôlok, združenia, nadácie, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O grant nemohli 

požiadať podnikateľské subjekty. 
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Podporované aktivity 
 

❖ Drobné stavby, komunitné záhrady 

❖ Altánky, prístrešky na grilovanie 

❖ Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár 

❖ Výstavba autobusových zastávok 

❖ Podpora lokálnych športových klubov  

❖ Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská 

❖ Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska 

❖ Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít 

❖ Výsadba a údržba zelene 

❖ Budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí 

❖ Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás 

❖ Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia 

 

Podmienky účasti 
 

Záujemcovia zasielali svoje žiadosti o udelenie grantu spoločne s popisom súťažného projektu 

príslušnej regionálnej COOP Jednote. Projekty museli byť zamerané na podporu rozvoja 

miestnych a regionálnych iniciatív a zodpovedať cieľom programu. Každá obec alebo mesto 

mala za úlohu predložiť najmenej 3 projekty v rámci podporovaných aktivít, pričom sa 

do programu mohli zapojiť všetky organizácie so sídlom v danej obci alebo meste, v ktorom 

sa nachádza predajňa COOP Jednota. 

 

Väčšia časť finančných prostriedkov grantu musela byť investovaná do dlhodobých 

prostriedkov, nástrojov alebo aktivít. Finančná náročnosť projektu, na ktorý bol grant udelený, 

nemala prekročiť sumu 6 000 eur. V záverečnom hlasovaní na predajniach COOP Jednoty 

bolo zákazníkmi vybratých 26 projektov, ktoré získali granty, t. j. za každú regionálnu COOP 

Jednotu bol udelený jeden grant. 
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Marketingová podpora 
 

Program podpory lokálnych komunít je určený pre širokú verejnosť, preto sú informácie 

o jednotlivých fázach publikované v širokom spektre mediálnych prostriedkov. Za nosnú 

informačnú bázu považujeme stránku www.coop.sk, kde boli v priebehu 3. ročníka programu 

zverejňované grafické bannery odkazujúce na informácie k jednotlivým etapám umiestnené 

na podstránke určenej pre nadáciu. Informácie boli publikované priebežne, od výzvy 

na podávanie žiadostí o grant, cez hlasovanie, až po zverejnenie víťazných projektov. 

Nadačná podstránka ponúkala aj vizuálny kontext v podobe grafických bannerov s výzvami 

k jednotlivým etapám a v závere programu aj mapu víťazných projektov. 

 

Podpora programu vo všetkých fázach prebiehala v podobe rozhlasových a televíznych 

spotov, pravidelne zasielaných newslettrov a príspevkov na sociálnych sieťach. S cieľom 

informovať verejnosť o priebehu programu boli vydávané tlačové správy, v prílohe denníka 

SME bola správa zverejnená vo forme platenej inzercie. V inzertných novinách boli 

na pravidelnej báze publikované grafické vizuály informujúce o jednotlivých etapách. Fáza 

hlasovania bola podporovaná aj letákmi v rôznych formátoch vyvesenými priamo 

v predajniach. V časopise Jednota bola zverejnená výzva na zapojenie sa do hlasovania. 

Podpora programu prostredníctvom televízie bola v tomto ročníku realizovaná po prvý raz. 
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Víťazné projekty 3. ročníka 
 

❖ Projekt č. 1: Realizácia detského ihriska v oddychovom parku obce 

Predkladateľ: Obec Tešedíkovo 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Získaný grant prispieva na vybudovanie detského ihriska s rozlohou 300 m2 v centre obce. 

Cieľom tohto projektu je poskytnúť mladým rodinám s deťmi vhodné miesto na bezpečné 

a kvalitné trávenie voľného času, rozvíjanie pohybových a motorických funkcií detí 

predškolského veku a prvého stupňa základných škôl. Priestor slúži aj ako komunitné miesto 

s množstvom zelene pre všetkých obyvateľov obce. 

 

❖ Projekt č. 2: Ľudové tradície 

Predkladateľ: Materská škola Beluša 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Budovanie a rozvíjanie vzťahu detí predškolského veku k ľudovým tradíciám regiónu Považia 

je primárnou myšlienkou tohto projektu. Deti vystupujú v hudobno-tanečných a hudobno-

dramatických predstaveniach zameraných na ľudové umenie. Príspevok z grantu bol použitý 

na zakúpenie krojov, ktoré prispievajú k väčšej atraktivite predstavení, ako aj k zachovaniu 

regionálnych tradícií. 

 

❖ Projekt č. 3: Outdoorové ihrisko pre malých aj veľkých 

Predkladateľ: Obec Betliar 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Oddychová zóna uprostred obce je inštaláciou vonkajších športových strojov doplnená o ďalší 

rozmer a slúži občanom všetkých vekových kategórií. Priestor sa nachádza hneď vedľa 

detského ihriska a kultúrneho domu a spoločne vytvárajú komunitné zázemie vhodné 

na voľnočasové a pohybové aktivity obyvateľov obce. 

 

❖ Projekt č. 4: Záhrada pri kostole – miesto pre pestovanie komunity a histórie 

Predkladateľ: Občianske združenie Priatelia Znieva 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

V areáli kostola v centre obce vzniká verejná „zelená“ oddychová zóna. Záhrada zvyšuje 

atraktivitu verejného priestoru obce ako aj historického objektu kostola. V rámci revitalizačných 

prác prebieha úprava existujúcej zelene a pribúdajú lavičky určené na oddych. Voľne 

prístupná galéria kamenných sôch a architektonických článkov spoločne s informačnými 

tabuľkami nenútenou formou podnecuje záujem o lokálnu históriu a výtvarné umenie. 

 

❖ Projekt č. 5: Dielňa starých remesiel 

Predkladateľ: Združenie rodičov pri SOŠT Michalovce 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

V rámci projektu prebieha zriadenie dielne starých remesiel pre  študentov Strednej odbornej 

školy technickej. V tomto priestore sa žiaci v krúžkoch zaúčajú do pôvodných slovenských 

remesiel, ako sú tokárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo a krajčírstvo. Krúžky sú voľnočasovou 

aktivitou, ktoré formou zážitkového učenia rozvíjajú remeselné zručnosti detí. 
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❖ Projekt č. 6: Scénický program Svadba 

Predkladateľ: Občianske združenie Šumiháj 

Výška poskytnutého grantu: 3 480 eur 

 

Občianske združenie Šumiháj vzniklo so zámerom pomáhať pri zachovávaní tradícií 

podtatranského regiónu. Folklórna skupina Šuňava pri príležitosti Dňa obce Šuňava 

každoročne pripravuje scénický program zobrazujúci ukážky zo života našich predkov. V roku 

2019 to bola Svadba, pričom udelený grant bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie 

vystúpení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Facebook OZ Šumiháj, zverejnené s výslovným povolením OZ Šumiháj 

 

 

 

 

 

 
❖ Projekt č. 7: Hravo zdravo 

Predkladateľ: Materská škola Jána Cikkera v Sliači 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Revitalizácia záhrady materskej školy dáva deťom priestor pre oddych, relaxáciu a aktívny 

pohyb. V záhrade prebieha vysádzanie kvitnúcich a nekvitnúcich trvaliek, živého plotu, 

osadenie hojdačiek a záhradných domčekov na náradie a vonkajšie hračky. 
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❖ Projekt č. 8: Park rodín 

Predkladateľ: Obec Tvrdošovce 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Aj keď sa môže zdať, že lesopark s náučným chodníkom sa do areálu materskej školy 

nezmestí, práve tento cieľ si vytýčili občania Tvrdošoviec. Nadačný grant bol injekciou 

do premeny nevyužívaného priestoru na lesopark. Tvrdošovské rodiny pri príležitosti osláv 

Dňa zeme spoločne vysadili stromy a rastliny. Každá zasadená rastlina dostala označenie 

s druhovým pomenovaním a vlastným menom, ktoré jej vybralo niektoré z detí. 

Novovybudovaná časť chodníka sa napája na existujúcu a spoločne tvoria okruh. 

 

❖ Projekt č. 9: MOK – Mini Open for Kids 2019/2020 

Predkladateľ: Volejbalový klub Spartak UJS Komárno 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Projekt sa prostredníctvom majstrovstiev škôl vo volejbale snaží o spopularizovanie športu 

medzi najmenšími deťmi. Turnaja sa zúčastnilo 11 škôl zo Slovenska a 1 škola z Maďarska. 

Deti sa zúčastňujú tréningov, rozvíja sa ich sociálne cítenie, vytrvalosť, kolektívny duch 

a získavajú motiváciu a chuť pohybovať sa. 
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❖ Projekt č. 10: Outdoorové športové ihrisko 

Predkladateľ: Centrum univerzitného športu SPU v Nitre 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

V športovom areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bolo vytvorené ihrisko 

s vonkajšími fitness strojmi prístupné širokej verejnosti. Slúži na rozšírenie možností využitia 

voľného času v centre mesta a podporu aktívneho životného štýlu vo vonkajšom prostredí. 

Súčasne si kladie za cieľ zapojiť mladých ľudí do sociálnych interakcií v rámci budovania 

pulzujúcej komunity.  

 

❖ Projekt č. 11: Zelená škola 

Predkladateľ: Materská škola Trstená 

Výška poskytnutého grantu: 5 995 eur 

 

S cieľom zlepšiť životný priestor a chrániť deti bola v  areáli materskej školy v Trstenej 

zrealizovaná výsadba stromov a drevín. Slúžia na zachytávanie výfukových plynov 

z okoloidúcich áut a celkové odhlučnenie areálu. Zároveň sa využíva ako výukový priestor pre 

deti, kde prostredníctvom zážitkového učenia spoznávajú rastliny. Novovybudovaný záhradný 

domček slúži ako oddychová a náučná zóna a počas leta poskytuje deťom pri pobyte vonku 

potrebný tieň. 

 

❖ Projekt č. 12: Rekonštrukcia námestia v strede obce 

Predkladateľ: Obec Demjata 

Výška poskytnutého grantu: 5 900 eur 

 

V strede obce Demjata sa pri soche sv. Floriána každoročne organizujú spoločné podujatia. 

Centrálny park, hlavne počas leta, slúži ako miesto oddychu mládeže a pre deti materskej 

školy je ideálnym prírodným ihriskom. Hlavným cieľom projektu bolo skrášlenie tohto priestoru. 

Prebehla celková rekonštrukcia námestia, ktorého súčasťou je aj parkovisko, socha 

Sv. Floriána s prístupovým chodníkom, lavičky a kostol. 

 

❖ Projekt č. 13: Cukrovar point – priestor pre oddych a kultúru 

Predkladateľ: Občianske združenie Lifestarter Trnava 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Revitalizácia časti trnavského cukrovaru si dáva na cieľ premeniť nepoužívaný dvor pri bývalej 

cukrovarskej vile na moderný relaxačný priestor. Nový priestor s názvom Cukrovar Point je 

určený na oddych ľudí pracujúci v okolitých prevádzkach a zároveň bude slúžiť aj ako miesto 

pre organizovanie večerných kultúrnych podujatí, kde sa, okrem iného, môžu zviditeľniť aj 

začínajúci mladí umelci. 

 

❖ Projekt č. 14: Zóna oddychu a športu pre každého – spájajme rodiny 

Predkladateľ: Obec Lomná 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Zóna oddychu a športu pre každého poskytuje miesto pre rôzne voľnočasové aktivity v prírode 

návštevníkom všetkých vekových kategórií. Zeleň s lúčnymi kvetmi a vodná plocha tvoria 

podmienky pre výskyt vtáctva a iných živočíchov. Chodníky slúžia na oddychové a náučné 

prechádzky, trávnaté plochy na skupinové športy, cyklochodník na individuálnu cykloturistiku 

a v zime aj na bežecké lyžovanie. 
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❖ Projekt č. 15: Renovácia verejného priestranstva v centre obce 

Predkladateľ: Obec Rybník 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Cieľom projektu je zveľadenie verejného priestranstva v cente obce Rybník, s dôrazom 

kladeným na skrášlenie prostredia a zvýšenie bezpečnosti občanov. V rámci projektu prebieha 

vysádzanie zelene, vytvorenie bezbariérového prístupu z priestorov parku, rekonštrukcia 

schodiska a doplnenie nového prechodu pre chodcov. 

 

❖ Projekt č. 16: Workout ihrisko pri ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch 

Predkladateľ: Základná škola Alapiskola 

Výška poskytnutého grantu: 5 816,40 eur 

 

Street workout je kombináciou športu a zábavy, pričom najmä pre mladých ľudí predstavuje 

vhodnú alternatívu pri voľbe medzi zdravým trávením voľného času a inými, negatívnymi 

možnosťami. Novovytvorený priestor slúži žiakom dvoch základných a jednej strednej školy, 

ako aj miestnym občanom, s cieľom priviesť ich k aktívnemu pohybu na čerstvom vzduchu, 

podporovať zdravý životný štýl a upevňovať medziľudské vzťahy. 

 

❖ Projekt č. 17: Relax park – úprava okolia športového areálu pre všetkých 

Predkladateľ: Obec Sedliská 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Revitalizácia verejného priestranstva pri detskom ihrisku tvorí komplexnú oddychovú zónu 

pre obyvateľov obce aj pre turistov. Dobudovaním chodníkov, lavičiek a prístreškov v tesnom 

susedstve obecného múzea vzniklo miesto na stretávanie sa občanov všetkých generácií 

pri kultúre a oddychu.  
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❖ Projekt č. 18: Škola! Jedlo! Zábava! Pod spoločným altánkom? Paráda. 

Predkladateľ: Základná škola Mihálya Tompu, Rimavská Sobota 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Cieľom projektu je vybudovanie altánku pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť, slúžiaceho 

na voľnočasové aktivity, workshopy či rodinné dni. Na tomto mieste sa chcú stretávať, 

rozprávať, spoločne variť, organizovať tvorivé dielne a pripomínať si pôvodné tradičné 

remeslá. 

 

❖ Projekt č. 19: Oddychová zóna v obci 

Predkladateľ: Obec Horné Obdokovce 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Aj v obci Obdokovce chýbal priestor, kde by sa obyvatelia obce mohli stretávať a tráviť svoj 

voľný čas, či už aktívne, využitím jednotlivých parkových prvkov, alebo toľko potrebným 

oddychom pri posedení v príjemnom prostredí. V rámci projektu boli osadené dva altánky, 

parkové lavičky a lavičky pri ohnisku. Pre deti vznikli hracie prvky ako je pohyblivý mostík, 

piškvorky, hrad so šmýkačkou, hojdačky, domček na stračej nôžke alebo vláčik. 

 

❖ Projekt č. 20: Aj deti majú svoje svety 

Predkladateľ: Obec Dolný Hričov 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Želaním občanov Dolného Hričova bolo vybudovať pre miestne deti a ich mamičky bezpečné 

detské ihrisko určené na plnohodnotné trávenie voľného času. Ihrisko je využívané 

každodenne a prispieva k rozvíjaniu komunitných vzťahov, podpore pohybu na čerstvom 

vzduchu, precvičovaniu motoriky a budovaniu sociálnych vzťahov medzi deťmi aj dospelými. 

 

❖ Projekt č. 21: Šanca pre turzovské deti zachovať si krásnu kysuckú kultúru, zvyky 

a tradície našich predkov 

Predkladateľ: Centrum voľného času Turzovka 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Aktivity financované grantom sú zamerané na rozvoj prirodzeného nadania detí a upevňovanie 

vzťahov prostredníctvom folklóru. Centrum sa snaží zachovať a šíriť kysuckú ľudovú kultúru 

organizovaním množstva podujatí, besied, tanečných a speváckych vystúpení v krojoch 

a varením tradičných jedál za účasti miestnych občanov všetkých vekových kategórií. 

 

❖ Projekt č. 22: Výstavba detského ihriska 

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Za zámerom vybudovať detské ihrisko stojí túžba vytvoriť nové, lepšie a atraktívnejšie 

podmienky na aktívne využívanie voľného času pre deti. Ihrisko sa nachádza na území školy 

a využíva sa aj pri hodinách telesnej výchovy. Počas celého dňa sa na ňom hrajú deti 

materskej školy, základnej školy a zo školského klubu detí. 
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❖ Projekt č. 23: Altánok pri detskom ihrisku Trnka 

Predkladateľ: Obec Trnavá Hora 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Výstavba altánku si kladie za cieľ vytvoriť zázemie pre oddych, posedenie, občerstvenie 

a ochranu pred nepriazňou počasia. Je určená predovšetkým pre deti, hrajúce sa na ihrisku, 

ich rodičov a prarodičov. 

 

❖ Projekt č. 24: Vráťme život ihrisku Stred 

Predkladateľ: Občianske združenie TisArt, Tisovec 

Výška poskytnutého grantu: 3 870 eur 

 

Cieľom projektu bola obnova chátrajúceho ihriska na sídlisku Stred. V Tisovci tak medzi 

bytovými domami vznikol nový priestor na stretávanie sa mladých rodín s deťmi, čo prinieslo 

oživenie aktivít, ktoré sa tu v minulosti často konali. Miestni obyvatelia sa môžu znovu 

zúčastňovať tenisových a hokejových turnajov, organizovať Deň detí, zabávať sa v maskách 

počas zimného karnevalu na korčuliach a zapájať sa do rôznych súťaží. 

 

❖ Projekt č. 25: Vybudovanie detského ihriska na ulici Horný rad 

Predkladateľ: Mesto Brezová pod Bradlom 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Vybudovaním detskej multifunkčnej preliezačky dostali deti v Brezovej pod Bradlom možnosť 

kvalitne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Pri využívaní modernej hernej zostavy 

s množstvom rôznorodých herných prvkov si rozvíjajú svoje pohybové zručnosti a orientáciu 

v priestore. Detské ihrisko je určené pre deti z blízkeho okolia, ale aj pre návštevníkov knižnice 

a deti z celého mesta. 

 

❖ Projekt č. 26: Outdoorové ihrisko 

Predkladateľ: Obec Ulič 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur 

 

Obec Ulič sa venuje výstavbe vonkajšieho športového ihriska pri miestnych splavoch, na ktoré 

im prispela grantom aj Nadácia COOP Jednota. Na veľkej trávnatej ploche v tesnej blízkosti 

plážového ihriska bolo osadených deväť rôznych posilňovacích strojov, ktoré už od prvého 

dňa miestni občania s nadšením využívajú. 
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Prehľad o darcoch za rok 2019 
 

V prehľade sú uvedení darcovia, od ktorých sme prijali príspevky v priebehu roku 2019 

a hodnota ich darov (resp. výška prostriedkov od toho istého darcu) presiahla hodnotu 331 eur.  

Všetkým darcom ďakujeme za podporu. 

 

Fyzické a právnické osoby 
 

JandL, marketing a reklama, s. r. o. 18 210 € 

Nadácia Dobrý obchodník 12 000 € 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo   6 905 € 

B. M. Kávoviny   3 000 € 

 

Program podpory lokálnych komunít 
 

RAJO, a. s. 40 000 € 

Unilever Slovensko, s. r. o. 40 000 € 

Slovenské pramene a žriedla, a. s. 40 000 € 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 40 000 € 

 

Informácie k zákonom stanoveným oblastiam  
 

 

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu 

 

Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné, neplatené, a preto členom ani správcovi nadácie 

nebola za výkon funkcie poskytnutá žiadna finančná odmena. 

 

 

Prehľad o činnosti nadačných fondov 

 

V roku 2019 nebol v rámci Nadácie COOP Jednota vytvorený nadačný fond. 
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Rozpočet Nadácie COOP Jednota na rok 2019 
 

PRÍJMY 

 Plán na rok 2019 Skutočnosť za 2018 

Právnické osoby 180 000 € 187 000 € 

Fyzické osoby 0 € 0 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  70 000 € 73 000 € 

PRÍJMY CELKOM 250 000 € 260 000 € 
 

VÝDAVKY 
 

A. Projekty, programy a sociálna pomoc 

  Plán na rok 2019 Skutočnosť za 2018 

Zdravotníctvo 70 000 € 60 000 € 

Program podpory lokálnych komunít 160 000 € 146 000 € 

Sociálna pomoc, pomoc chorým  
a zdravotne postihnutým osobám 

 
15 000 € 

 
5 000 € 

A. SPOLU 245 000 € 211 000 € 
 

B. Výdavky v členení podľa § 28 zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách  

 Plán na rok 2019 Skutočnosť za 2018 

a. Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0 € 0 € 

b. Propagácia verejnoprospešného účelu 
nadácie alebo účelu nadačného fondu  

 
0 € 

 
0 € 

c. Prevádzka nadácie  
(oznam v obchodnom vestníku) 

 
10 € 

 
10 € 

d. Odmena za výkon funkcie správcu - 
členstvo v orgánoch dobrov., neplatené 

 
0 € 

 
0 € 

e. Náhrady výdavkov podľa osob. predpisu 10 € 10 € 

f.  Mzdové náklady 640 € 640 € 

g. Iné náklady na ostatné činnosti spojené 
s prevádzkou nadácie (poplatky) 

 
300 € 

 
300 € 

B. SPOLU 960 € 960 € 
 

VÝDAVKY CELKOM 245 960 € 211 960 € 
 

CELKOVÁ BILANCIA 

 Plán na rok 2019 Skutočnosť za 2018 

Príjmy celkom 250 000 € 260 000 € 

Výdavky celkom 246 000 € 212 000 € 

Predpokladaný zostatok 4 000 € 48 000 € 



Výročná správa 2019 

Nadácia COOP Jednota                                     25                                    

Príjmy Nadácie COOP Jednota k 31.12.2019 
 

A. Príspevky z podielu zaplatenej dane za rok 2018 prijaté v roku 2019 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 82 616,68 € 

A. CELKOM 82 616,68 € 

 

B. Program podpory lokálnych komunít – 3. ročník 

RAJO, a. s. 40 000,00 € 

Unilever Slovensko, spol. s. r. o. 40 000,00 € 

Slovenské pramene a žriedla, a. s 40 000,00 € 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 40 000,00 € 

B. CELKOM 160 000,00 € 

 

C. Príspevky od iných právnických a fyzických osôb 

JandL, marketing a reklama, s. r. o. 18 210,00 € 

Nadácia Dobrý obchodník 12 000,00 € 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 6 905,00 € 

B. M. Kávoviny 3 000,00 € 

Iné príjmy 51,00 € 

Ostatní nezverejnení darcovia  0,00 € 

C. CELKOM 40 166,00 € 

 

D. Bankové úroky 0,00 € 

 

PRÍJMY NADÁCIE CELKOM (A + B + C + D) 282 782,68 € 
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Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2019 
 

A.1 Výdavky z podielu zaplatenej dane za rok 2017 prijatých v roku 2018 

FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica - lekársky prístroj 11 988,00 € 

Fakultná nemocnica Nitra - lekársky prístroj 10 584,00 € 

Fakultná nemocnica Trnava - klimatizácia 9 991,55 € 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - lekárske prístroje 8 940,00 € 

FNsP J. A. Reimana Prešov - lekársky prístroj 8 400,00 € 

Univerzitná nemocnica Martin - lekársky prístroj 2 640,00 € 

Chirurgická ambulancia Chiram Komárno - lekársky prístroj 2 590,00 € 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza (Bojnice) - lekársky prístroj 1 110,00 € 

A.1 CELKOM 56 233,55 € 

  

A.2 Výdavky z podielu zaplatenej dane za rok 2018 prijatých v roku 2019 

Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava - peňažný dar 10 000,00 € 

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 9 834,00 € 

Hornooravská NsP Trstená - lekársky prístroj 6 876,00 € 

Nemocnica s poliklinikou Brezno - lekárske prístroje 6 012,00 € 

Kardiologická ambulancia MUDr. Peter Blaško – lek. prístroj 5 860,80 € 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza (Bojnice) - lekársky prístroj 5 720,83 € 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica - lekársky prístroj 4 224,00 € 

Ľubica Žáčková - peňažný dar 2 500,00 € 

Nadácia Mojmír - peňažný dar 1 000,00 € 

Univerzitná nemocnica Martin - lekársky prístroj 1 050,00 € 

Andrea Šutková - peňažný dar 850,00 € 

Gejza Záhn - peňažný dar 850,00 € 

Jana Libiaková - peňažný dar 850,00 € 

Jana Židová - peňažný dar 850,00 € 

Janka Vigašová - peňažný dar 850,00 € 

Janka Zajacová - peňažný dar 850,00 € 

Katarína Petrov Pechovská - peňažný dar 850,00 € 

Lucia Kačmarčíková - peňažný dar 850,00 € 

Martina Londáková - peňažný dar 850,00 € 

Michaela Pačutová - peňažný dar 850,00 € 

Patrik Nagy - peňažný dar 850,00 € 

Pavol Ripel - peňažný dar 850,00 € 

Zuzana Páleniková - peňažný dar 850,00 € 

Zuzana Slamková - peňažný dar 850,00 € 

Ambulancia všeob. lekára BELLIS-med, Komárno – lek. prístroj 510,00 € 

Občianske združenie Fit Aut - peňažný dar 250,00 € 

Občianske združenie Neónka Banská Bystrica - peňažný dar 250,00 € 

Ján Kemp - peňažný dar 100,00 € 

A.2 CELKOM 66 087,63 € 

A. CELKOM 122 321,18 € 
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Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2019 
 

B. Výdavky na Program podpory lokálnych komunít 

Centrum univerzitného športu SPU Nitra 6 000,00 € 

Centrum voľného času Turzovka 6 000,00 € 

Materská škola Beluša 6 000,00 € 

Materská škola J. Cikkera Sliač 6 000,00 € 

Materská škola Trstená 5 995,00 € 

Mesto Brezová pod Bradlom 6 000,00 € 

Občianske združenie Lifestarter Trnava 6 000,00 € 

Občianske združenie Priatelia Znieva 6 000,00 € 

Občianske združenie Šumiháj 3 480,00 € 

Občianske združenie TisArt 3 870,00 € 

Obec Betliar 6 000,00 € 

Obec Demjata 5 900,00 € 

Obec Dolný Hričov 6 000,00 € 

Obec Horné Obdokovce 6 000,00 € 

Obec Lomná 6 000,00 € 

Obec Rybník 6 000,00 € 

Obec Sedliská 6 000,00 € 

Obec Tešedíkovo 6 000,00 € 

Obec Trnavá Hora 6 000,00 € 

Obec Tvrdošovce 6 000,00 € 

Obec Ulič 6 000,00 € 

Volejbalový klub Spartak 6 000,00 € 

Základná škola Alapiskola 5 816,40 € 

Základná škola Mihálya Tompu 6 000,00 € 

Združenie rodičov pri SOŠT Michalovce 6 000,00 € 

ZŠ a MŠ Diviacka Nová Ves 6 000,00 € 

B. CELKOM 151 061,40 € 

 

C. Ostatné peňažné dary 

Zväz obchodu Slovenskej republiky – vzdelávanie  10 000,00 € 

Občianske združenie pri FNsP Banská Bystrica – výskum  5 000,00 € 

Ľudový spevokol Žibrica – kultúra a umenie  300,00 € 

C. CELKOM 15 300,00 € 

 

SPOLU (A + B + C) 288 682,58 € 
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Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2019 
 

D. Ostatné výdavky 

a. Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 € 

b. Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie  
alebo účelu nadačného fondu 

0,00 € 

c. Prevádzka nadácie (oznam v obchodnom vestníku) 3,50 € 

d. Odmena za výkon funkcie správcu 0,00 € 

e. Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 0,00 € 

f. Mzdové náklady 0,00 € 

g. Na prevádzku charitatívnej lotérie 0,00 € 

h. Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 
(poplatky, overovanie, zverejnenie, účtovné a konzult. služby) 

1 549,82 € 

D. CELKOM 1 553,32 € 

 

VÝDAVKY NADÁCIE CELKOM (A + B + C + D) 290 235,90 € 
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Finančná správa Nadácie COOP Jednota za rok 2019 
 

Správa audítora 
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Súvaha 
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Výkaz ziskov a strát 
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Poznámky k finančnej správe 
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