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Príhovor predsedu Správnej rady nadácie
Milí priatelia a podporovatelia Nadácie COOP Jednota,
epidémia koronavírusu ešte viac podčiarkla známu
skutočnosť, že zdravie je nenahraditeľnou súčasťou
ľudského života. Práve pandémia spôsobila, že sa
zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom, dospelým
a seniorom už aj tak zlá situácia ešte zhoršila.
V krízovom stave sa ocitli aj mnohé slovenské
zdravotnícke a sociálne zariadenia. Preto, podobne ako
v minulých rokoch, zamerala Nadácia COOP Jednota aj
v roku 2020 svoju pomoc predovšetkým na tri hlavné
charitatívne oblasti s pôsobnosťou po celom Slovensku,
v rámci ktorých rozdala finančné prostriedky vo výške
takmer 212 tisíc eur.
Nadácia COOP Jednota aj v roku 2020 pokračovala
v plnení svojho dlhodobého zámeru podporovať
slovenské zdravotníctvo tak, aby z tejto podpory mala
úžitok
čo
najširšia
verejnosť.
V spolupráci
s regionálnymi COOP Jednotami prispela na nákup
lekárskych prístrojov pre zdravotnícke a sociálne
zariadenia v ôsmich slovenských mestách. V rámci sociálnej pomoci nadácia finančne
podporila rodiny s ťažko chorými deťmi a zariadenia zamerané na pomoc deťom a seniorom.
Celková suma príspevkov vložených do tejto oblasti za 20 rokov existencie nadácie
predstavuje 137 tisíc eur.
Granty štvrtého ročníka programu podnecujúceho rozvoj lokálnych komunít bolo v roku 2020
možné víťazným projektom poukázať znovu len vďaka podpore stálych partnerov nadácie.
Množstvo obcí a miest uvítalo možnosť zapojiť sa aktívne do diania a ovplyvniť rozvoj svojej
komunity. V súlade so zámerom programu sa rozbehla spolupráca miestnych samospráv
a rôznych lokálnych organizácií, čím vznikli mnohé zaujímavé projekty. O víťazoch štvrtého
ročníka programu rozhodli miestni občania v záverečnom hlasovaní priamo v predajniach
COOP Jednota. Program podpory lokálnych komunít za štyri roky svojej existencie podporil
finančným grantom už 103 projektov, čím na rozvoj komunít v slovenských mestách a obciach
prispel celkovou sumou 607 tisíc eur.
V závere svojho príhovoru môžem s uspokojením skonštatovať, že Nadácia COOP Jednota
plní svoj účel v intenciách zámerov svojich zakladateľov. Pomáha predovšetkým v oblasti
ľudského zdravia a rozvoja komunitných medziľudských vzťahov, čo je v dnešnej „rúškovej“
dobe dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
Milí priatelia, prajem vám pevné zdravie a, pokiaľ to budete potrebovať, aby ste vždy našli
pomocnú ruku podobnú tej našej.

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 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) stalo COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo.
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.
Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie bola Nadačná listina Nadácie COOP Jednota
s účinnosťou od 1.7.2020 doplnená o nové verejnoprospešné účely a súčasne v nej boli
vykonané doplnenia a zmeny niektorých ustanovení.

Účel nadácie
Účelom nadácie je:
a) podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj
vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry a umenia, sociálna pomoc, pomoc pri ochrane
ľudských práv ako aj pomoc chorým a zdravotne postihnutým osobám, spočívajúca najmä
v zabezpečovaní 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;
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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 najmä v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania
kultúrnych hodnôt a tradícií, podpory a rozvoja športu a to prevažne formou poskytovania
finančných prostriedkov v procese realizácie projektov,
d) vedecká a výskumná činnosť,
e) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Orgány nadácie
❖ Správna rada nadácie

❖ Dozorná rada nadácie

6 členov

6 členov

Predseda Správnej rady
Ing. Gabriel Csollár

Predseda Dozornej rady
Ing. Štefan Mácsadi

Členovia Správnej rady
Ing. Július Belovič
Ing. František Hric
Ing. Miroslav Janík
Ing. Ján Šlauka
Ing. Jozef Vahančík

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 2020
Podpora zdravotníctva
„Šťastie sa nemeria podľa peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti.“
— Horácius, rímsky básnik
Zdravie je nenahraditeľnou súčasťou ľudského života. O tomto neodškriepiteľnom fakte sa
presviedčame dnes a denne, a to nielen v súvislosti s aktuálnou epidémiou koronavírusu.
Preto medzi primárne ciele Nadácie COOP Jednota dlhodobo patrí podpora slovenského
zdravotníctva s dôrazom na čo najširší dopad na verejnosť.
V rámci programu Zdravotníctvo nadácia v roku 2020 pokračovala v plnení stanoveného plánu
zahŕňajúceho podporu zdravotníckych zariadení vo všetkých regiónoch Slovenska.
V spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami boli zakúpené lekárske prístroje
pre zdravotnícke a sociálne zariadenia v ôsmich slovenských mestách.
V roku 2020 Nadácia COOP Jednota zakúpila lekárske prístroje zdravotníckym zariadeniam
a poukázala finančné dary fyzickým osobám v celkovej sume takmer 57 000 eur. Za 20 rokov
svojej existencie Nadácia COOP Jednota investovala do podpory zdravotníctva a sociálnej
pomoci v úhrne už 137 000 eur.

V roku 2020 Nadácia COOP Jednota venovala:
❖ Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta peňažný dar vo výške 9 100 eur ako
príspevok na zakúpenie cysto-urethro-fibroskop setu s príslušenstvom a špeciálneho
zdravotníckeho materiálu. Zariadenie je umiestnené v objekte Nemocnice s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta na oddelení urológie, kde zabezpečuje skvalitnenie vyšetrení
pacientov a súčasne prispieva k optimalizácii práce personálu operačných sál. Projekt bol
realizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Galanta.
❖ Občianskemu združeniu Zdravotníctvo pre každého peňažný dar vo výške 7 280 eur ako
príspevok na zakúpenie vyšetrovacieho sonografu so sondami vhodnými na zobrazovanie
uropoetického traktu u detí. Prístroj je umiestnený v miestnosti osobnej hygieny v budove
Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave a používa sa na vyšetrovanie žiakov.
Projekt bol realizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Vranov
nad Topľou.
❖ Oravskej poliklinike Námestovo holter na monitorovanie krvného tlaku, sadu skúšobných
skiel v kufríku, skúšobnú okuliarovú obrubu a lineárnu sondu v celkovej hodnote 9 090 eur.
Prístroje sú umiestnené v ambulanciách Oravskej polikliniky Námestovo, konkrétne
v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Mútnom, v očnej ambulancii
a v sonografickej ambulancii, kde slúžia na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
poskytovanej pacientom. Projekt bol realizovaný v spolupráci so spotrebným
družstvom COOP Jednota Námestovo.
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❖ Nemocnici s poliklinikou Revúca peňažný dar vo výške 4 000 eur ako príspevok
na zakúpenie prenosného transkutánneho bilirubínometra. Prístroj je umiestnený
na neonatologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Revúca a používa sa
na neinvazívne meranie sérového bilirubínu pri identifikácii žltačky u novorodencov, čím
pomáha novorodencom aj ich rodičom znížiť hladinu stresu a bolesti. Projekt bol
realizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Revúca.
❖ Michalovskému domovu seniorov bezdrôtový komunikačný systém v hodnote 3 940 eur.
Komunikačné zariadenia sú umiestnené v domove seniorov a podieľajú sa
na skvalitňovaní starostlivosti poskytovanej obyvateľom domova. Projekt bol realizovaný
v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Michalovce.
❖ Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica dve infúzne pumpy a 200 kusov
infúznych setov v celkovej hodnote 3 259 eur. Zariadenia sú umiestnené na Klinike
pediatrickej onkológie a hematológie a podieľajú sa na skvalitňovaní zdravotnej
starostlivosti poskytovanej detským pacientom. Projekt bol realizovaný v spolupráci
so spotrebným družstvom COOP Jednota Žarnovica.
❖ Univerzitnej nemocnici Martin transportný vozík s príslušenstvom v hodnote 2 354 eur.
Zariadenie sa používa na prevoz pacientov v priestoroch Kliniky hematológie
a transfuziológie. Projekt bol realizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP
Jednota Martin.
❖ Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici analyzátor dychu a bio lampy
s príslušenstvom založené na princípe liečby svetlom a farbami v celkovej hodnote
3 096 eur. Tieto špeciálne lekárske prístroje sú využívané na akútnom a rehabilitačnoresocializačnom oddelení nemocnice, kde pomáhajú pri liečbe a súčasne slúžia aj ako
doplnková terapia. Projekt bol realizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP
Jednota Žarnovica.
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Sociálna pomoc
„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“
— Václav Havel
Primárnym cieľom Nadácie COOP Jednota je cielená pomoc pre širokú verejnosť. No ani
žiadosti jednotlivcov, ktorí hľadajú pomoc zvyčajne pre svoje ťažko choré deti, nie je možné
ignorovať. Preto medzi charitatívne činnosti nadácie patrí aj sociálna pomoc zameraná
predovšetkým na rodiny s chorými deťmi a občianske združenia poskytujúce pomoc deťom
a seniorom.
V roku 2020 Nadácia COOP Jednota v rámci sociálnej pomoci poskytla:
❖ Pani Janke Kokodičovej z Trenčína peňažný dar vo výške 3 000 eur na účely prekonania
ťažkej životnej situácie súvisiacej so zdravotným postihnutím.
❖ Pani Lucii Holienkovej zo Žiliny peňažný dar vo výške 1 000 eur na úhradu nákladov
za rehabilitačný pobyt jej dcéry Karly v špecializovanej klinike Adeli Medical Center
v Piešťanoch.
❖ Pani Miroslave Bílkovej zo Žiliny peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov
spojených s jej rehabilitáciou a doplnkovými terapiami.
❖ Pani Sabine Osztényiovej z Topoľnice peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov
na rehabilitáciu a doplnkové terapie pre jej syna Christiána.
❖ Pani Ivane Füleovej z Červeného Hrádku peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu
nákladov na rehabilitáciu a doplnkové terapie pre jej syna Jakuba.
❖ Pani Jane Moravčíkovej z Liptovskej Porúbky peňažný dar vo výške 700 eur na úhradu
nákladov na rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre jej dcéru Natáliu.
❖ Pani Eve Vojtaššákovej zo Ždiaru peňažný dar vo výške 700 eur na úhradu nákladov
na rehabilitáciu a doplnkové terapie pre jej dcéru Karin.
❖ Pani Dagmare Kellnerovej z Veľkej Lomnice peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu
nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou jej dcér Bianky a Timei.
❖ Pani Petre Vierikovej Stašovej z Liptovskej Lužnej peňažný dar vo výške 600 eur
na úhradu nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou pre jej dcéru Glóriu.
❖ Pánovi Petrovi Valachovi z Levíc peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu nákladov
spojených s liečbou a rehabilitáciou jeho syna Theodora.
❖ Pani Marcele Lajtmanovej z Kanianky peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu nákladov
spojených s liečbou a rehabilitáciou jej syna Alexa.
❖ Pani Mgr. Ivane Palgutovej z Hranovnice peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu
nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou jej syna Martina.
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❖ Pani Bc. Zuzane Fritzovej z Vojkoviec peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu nákladov
spojených s jej liečbou a rehabilitáciou.
❖ Pani Dominike Korheľovej z Kežmarku peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu nákladov
spojených s liečbou a rehabilitáciou jej dcéry Sofie.
❖ Pani Monike Marcinovej z Varhaňoviec peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu nákladov
spojených s jej liečbou a rehabilitáciou.
❖ Pani Alexandre Ščípovej Géčovej z Prievidze peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu
nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou jej syna Nathanaela.
❖ Pánovi Lukášovi Winnickému z Popradu peňažný dar vo výške 600 eur na úhradu
nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou jeho syna Tea.
❖ Občianskemu združeniu Rozvoj dieťaťa pôsobiacemu v Bratislave peňažný dar vo výške
300 eur na podporu vzdelávania a integrácie detí so zdravotným znevýhodnením.
❖ Občianskemu združeniu Za dôstojný život pôsobiacemu v Lučenci peňažný dar vo výške
300 eur na nákup hygienických potrieb a školských pomôcok.

Ostatné peňažné dary
❖ Zväzu obchodu SR finančný dar vo výške 12 tisíc eur na vzdelávacie aktivity so
zameraním na zvýšenie odbornosti podnikateľov v obchode a ich zamestnancov, na
zvýšenie právneho vedomia, ekologického myslenia a pozitívneho postoja k ochrane
životného prostredia v súvislosti s podnikaním v obchode.
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Program podpory lokálnych komunít – 4. ročník
„Ochota slúžiť je dar, ktorý sa prenáša z jedného človeka na druhého ako oheň lásky, čo dáva
komunite život.“
— Jean Vanier, kanadský humanista
Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva.
Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto
dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. Jednou z hlavných aktivít nadácie je
Program podpory lokálnych komunít, ktorý vznikol v roku 2017 na základe poznania, že život
jednotlivca výrazne ovplyvňuje jeho okolie, a predovšetkým ľudia, s ktorými prichádza
pravidelne do kontaktu.
Program podpory lokálnych komunít za štyri roky svojej existencie prispel finančným grantom
103 projektom, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel
celkovou čiastkou 607 tisíc eur.

Ciele programu
Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív,
podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej
potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou
života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných
prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory
a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

Partneri programu
Finančné granty programu bolo v roku 2020 možné poukázať víťazným projektom len vďaka
podpore stálych partnerov nadácie a zakladateľa nadácie, menovite spoločností:

RAJO, a. s.

Unilever Slovensko,
spol. s. r. o.

Budiš, a. s.

COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo

Príležitosť zapojiť sa aktívne do diania vo vlastnej komunite bola podnetom pre množstvo obcí
a miest. Svoje nápady pretavili do projektov miestne samosprávy, lokálne vzdelávacie
inštitúcie, združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby a mimovládne organizácie. V súlade so zámerom programu sa navzájom oslovovali,
zdieľali svoje nápady a spolupracovali. Počet podaných projektov každoročne stúpa, a tak
v roku 2020 aj napriek pandémii prijali pracovníci regionálnych COOP Jednôt v priebehu dvoch
mesiacov až 613 žiadostí o grant.
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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
regionálnym COOP Jednotám. Témy projektov museli zodpovedať podporovaným aktivitám
s cieľom podieľať sa na rozvoji miestnych a regionálnych iniciatív. Každá obec alebo mesto,
ktoré sa chceli do programu zapojiť, mali za úlohu predložiť minimálne 3 projekty, pričom sa
do programu mohli zapojiť všetky vymenované organizácie so sídlom v danej obci alebo
meste.
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. Do záverečného hlasovania postúpilo 26 obcí zo všetkých
regiónov Slovenska.
Hlasovanie vo vybraných predajniach rovnako ako po minulé roky zabezpečili regionálne
COOP Jednoty. O víťazných projektoch štvrtého ročníka programu, ktoré získali finančné
granty v úhrnnej sume takmer 155 000 eur, rozhodli svojimi hlasmi občania – členovia
lokálnych komunít. Z toho bolo v roku 2020 poukázaných 131 437,88 eur.

Nadácia COOP Jednota

13

Marketingová podpora
Program podpory lokálnych komunít je zameraný na širokú verejnosť, preto boli informácie
o jednotlivých fázach 4. ročníka šírené prostredníctvom množstva mediálnych prostriedkov.
Z hľadiska informácií považujeme za nosný komunikačný nástroj nadačnú podstránku
www.lokalnekomunity.sk, kde boli priebežne zverejňované všetky informácie súvisiace
s jednotlivými etapami programu, 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 na účasť v jednotlivých fázach a v závere programu
aj mapu víťazných projektov. Súbežne s tým boli na hlavnej stránke www.coop.sk
zverejňované grafické bannery odkazujúce na informácie umiestnené na podstránke
programu.
Program bol vo všetkých svojich fázach podporovaný rozhlasovými a televíznymi spotmi,
pravidelnými newslettrami a príspevkami na sociálnych sieťach. Informácie o programe boli
šírené tlačovými správami, ako aj formou platenej inzercie. V pravidelných intervaloch boli
v inzertných novinách COOP Jednota publikované grafické vizuály s informáciami
o jednotlivých etapách programu. Fáza hlasovania bola podporená aj letákmi umiestnenými
priamo v predajniach COOP Jednota. Časopis Jednota uverejnil výzvy na podávanie projektov
a účasť na hlasovaní.
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Víťazné projekty 4. ročníka
V spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami nadácia v 4. ročníku Programu podpory
lokálnych komunít prispela grantom na realizáciu nasledujúcich 26 víťazných projektov. Všetky
dokončené projekty programu sú označené kovovou tabuľkou s textom Tento projekt podporila
Nadácia COOP Jednota.
❖ Projekt č. 1: Altánok plný života
Predkladateľ: Obec Pohorelá
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Brezno
O klzisko a dopravné ihrisko bol v obci obrovský záujem, preto sa obec rozhodla odstrániť
existujúcu schátranú stavbu a vybudovať oddychovú zónu v tesnej blízkosti ihriska. Drevený
altánok s lavičkami, stolom a stojanom slúži na odkladanie vecí, pričom sa priamo z tohto
priestoru prechádza na klzisko a dopravné ihrisko.
❖ Projekt č. 2: Športom k zdraviu
Predkladateľ: Mestské kultúrno-športové stredisko
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Čadca
Mestské kultúrno-športové stredisko pravidelne organizuje rôzne športové podujatia, medzi
ktoré patrí aj cestný beh na 10 kilometrov ulicami mesta. Realizáciou projektu sa zabezpečí
prenosná bežecká časomiera, ktorá umožňuje jednoduchým a moderným spôsobom sledovať
on-line výkony nielen registrovaným bežcom, ale aj športujúcim občanom vo všetkých
bežeckých a vekových kategóriách.
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❖ Projekt č. 3: Vytvorme deťom moderné detské ihrisko
Predkladateľ: Obec Kráľovičove Kračany
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Dunajská Streda
Detské ihrisko má nezastupiteľnú funkciu pri výchove detí. Hrou sa deti učia samostatnosti
a budujú si prvé sociálne kontakty. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na spoločné
trávenie voľného času prostredníctvom vybudovania moderného a bezpečného ihriska v areáli
futbalového ihriska. Jednotlivé prvky sú rozmanité a pestré, preto sa dajú využiť nielen
na posilňovanie svalov, ale aj na rehabilitačné a relaxačné cvičenia.
❖ Projekt č. 4: Modernizácia detského ihriska
Predkladateľ: Základná škola Galanta
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Galanta
Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie ich záujmov v čase
mimo vyučovania, pričom prevažujú činnosti oddychového, relaxačného a záujmového
charakteru. Úprava, modernizácia a rozšírenie existujúceho ihriska na školskom dvore
poskytne deťom priestor na načerpanie nových síl a zregenerovanie. Ihrisko využívajú deti ZŠ
a v popoludňajších hodinách je sprístupnený širokej verejnosti a deťom z Centra voľného času.
❖ Projekt č. 5: Outdoorové športové ihrisko
Predkladateľ: Obec Topoľovka
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Humenné
Cieľom projektu je vybudovať v areáli futbalového ihriska outdoorové ihrisko so základnými
prvkami pre precvičovanie nôh, rúk, chrbta i základné cviky pre posilnenie celého tela. Obec
Topoľovka má športovú spoluprácu s poľským mestom Bukowsko, s ktorými môžeme
na ihrisku usporiadať športové popoludnie, a tým prilákať širšiu verejnosť k športu a cvičeniu.

❖ Projekt č. 6: Obnova a rekonštrukcia športového areálu
Predkladateľ: FC Okoličná na Ostrove
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Komárno
Výmena poškodených lavíc a podlahových dosiek na futbalovej tribúne a osadenie ochranných
sietí za brány zabezpečí kultúrne a bezpečné prostredie pre športovcov a návštevníkov.
Športový areál sa okrem športových podujatí využíva aj na organizovanie obecných osláv,
akcie organizované dobrovoľným hasičským zborom, klubom dôchodcov, žiakmi základnej
a materskej školy.
❖ Projekt č. 7: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskom centre mamina
Predkladateľ: Materské centrum Mamina
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Krupina
Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení v Materskom centre
Mamina. Centrum je komunitný priestor pre rodiny, kde môžu rodičia s deťmi bezpečne
a zmysluplne tráviť svoj čas predovšetkým počas materskej a rodičovskej dovolenky.
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❖ Projekt č. 8: Exteriérové fitnes zariadenia
Predkladateľ: Základná škola Andreja Kmeťa Levice
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Levice
Prostredníctvom exteriérového fitnes športoviska v areáli školy sa hodiny telesnej výchovy
stanú pre deti atraktívnejšími, a súčasne sa rozšíri aj ponuka aktívneho trávenia voľného času
pre školský klub detí. V aktívnej zóne – exteriérovom fitnes parku sa deti môžu venovať pohybu
na čerstvom vzduchu. Pri cvičení na fitnes strojoch sa u detí zlepšuje fyzická zdatnosť,
motorické schopnosti, obratnosť, vytrvalosť, sila a kondícia.
❖ Projekt č. 9: Pripraviť sa, pozor, štart!
Predkladateľ: Obec Harichovce
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Vytvorenie nového detského dopravného ihriska na nevyužitej zatrávnenej časti dvora
materskej školy pre deti predškolského veku zlepší špeciálne pohybové zručnosti detí. Naučia
sa ovládať bicykle, kolobežky a odrážadlá. Ihrisko má z dlhodobého hľadiska významný prínos
v procese vzdelávania a rozširovania pohybových aktivít.
❖ Projekt č. 10: Podhradská muzika cestou necestou
Predkladateľ: Občianske združenie Kvet Podhradia
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Martin
Podhradská muzika prevažne spracúva autentický podhradský repertoár a prispieva hrou
k dobrej nálade na každom obecnom podujatí. Súbor reprezentuje obec aj na regionálnych
vystúpeniach. Projekt sa zameriava na podnecovanie činnosti členov Podhradskej muziky,
získavanie nových členov, vytváranie príležitostí pre stretnutia generácií a rozvíjanie vzťahov
v komunite.
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❖ Projekt č. 11: Terénne úpravy pri objekte Komunitného centra
Predkladateľ: Obec Bajany
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Michalovce
Cieľom projektu je vytvorenie esteticky upraveného priestoru v okolí novovybudovaného
Komunitného centra, čím vznikne oddychová zóna s možnosťou posedenia a relaxu po práci.
❖ Projekt č. 12: Veselo s deťmi na športových a kultúrnych podujatiach
Predkladateľ: Obec Klin
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Námestovo
Športový areál je ohraničený lesom zo severnej strany a riekou na východnej strane, je teda
atraktívnym miestom na trávenie voľného času na čerstvom vzduchu. Vybudovaním zóny
pre deti s rodinami v areáli futbalového ihriska sa zvýši efektivita využívania. Dospelí tak
získajú čas sami pre seba a budú si môcť zašportovať pokým ich deti budú na detskom ihrisku
trénovať svoju motoriku a budovať vzťahy s rovesníkmi.
❖ Projekt č. 13: Dostavba cykloparku Veľké Zálužie
Predkladateľ: Cyklotrial Team Veľké Zálužie
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Nitra
Cieľom projektu je dobudovať pumptrackovú dráhu, kde hlavne deti a mládež trávia voľný čas
pri športe. Najčastejšie sa na pumptracku jazdí na bicykli, ale môže sa tu jazdiť aj
na kolobežke, skateboarde, longboarde, alebo korčuliach.
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❖ Projekt č. 14: Trieda v prírode
Predkladateľ: Základná škola Šurany
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Nové Zámky
Nový priestor so stolmi, lavicami a zastrešením tvorí triedu v prírode slúžiacu na výučbu mimo
vnútorných priestorov. Počas hodín technickej výchovy, prírodovedy a vlastivedy sa žiaci
starajú o okolie školy, hrabú, sadia rastliny a zároveň sa učia praktickým zručnostiam. Trieda
v prírode skvalitní vyučovanie, zlepší sa komunikácia medzi žiakmi a vyučujúcimi.
❖ Projekt č. 15: Do formy na čerstvom vzduchu
Predkladateľ: Mesto Spišská Belá
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Poprad
Popularita funkčného tréningu, pri ktorom sa využíva hmotnosť vlastného tela, neustále
narastá. Cieľom projektu je vybudovanie workoutového ihriska na podporu zdravého životného
štýlu, rozvíjanie fyzickej zdatnosti a budovanie pozitívneho vzťahu k fyzickej aktivite.
❖ Projekt č. 16: Grilovacie altánky a prístrešky
Predkladateľ: Obec Čirč
Výška poskytnutého grantu: 5 800 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Prešov
Osadením grilovacieho altánku obec vytvára priestor pre trávenie spoločného času s rodinou
a súčasne aj útočisko pre turistov, ktorí tu nájdu prístrešie, posedenie a možnosť občerstvenia
pri výstupe na vrch Minčol.
❖ Projekt č. 17: Vybudovanie workoutového ihriska
Predkladateľ: Obec Nitrica
Výška poskytnutého grantu: 5 750 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Prievidza
Vo fitnes parku v nevyužitom priestore pri multifunkčnom ihrisku môžu občania aj návštevníci
obce cvičiť na hrazdách, lezeckej zostave, bradlách a posilňovacích strojoch. Ihrisko
poskytuje ľuďom možnosť pobytu na čerstvom vzduchu, a zároveň robiť niečo dobré pre
svoje zdravie.
❖ Projekt č. 18: Bezpečne v škôlke – revitalizácia školského dvora MŠ
Predkladateľ: Obec Slavošovce
Výška poskytnutého grantu: 5 935 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Revúca
Cieľom projektu je oprava a obnova existujúceho detského ihriska a vytvorenie bezpečnej
a príjemnej oázy pre hry detí z materskej školy, kde deti môžu spoznávať svet, získavať
a osvojovať si zručnosti a rozvíjať svoju osobnosť prostredníctvom spontánnej hry. Tento
projekt je súčasťou komplexnej obnovy areálu a rozšírenia jeho využiteľnosti.
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❖ Projekt č. 19: Park Sotinská
Predkladateľ: Mesto Senica
Výška poskytnutého grantu: 5 998,88 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Senica
Cieľom projektu je premeniť zanedbaný priestor pri poliklinike na parkovú plochu, ktorá bude
slúžiť na oddych a spríjemňovať každodenný život občanom Senice. Vďaka umiestneniu
nových lavičiek sa zvýši oddychová a rekreačná kvalita priestoru.
❖ Projekt č. 20: Fitnes park
Predkladateľ: Obec Šišov
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Topoľčany
V obci Šišov sa nachádza rozsiahly areál obecného parku, v ktorom sa konajú takmer všetky
kultúrno-športové aktivity v obci. Obecný park je využívaný obyvateľmi obce, deťmi a žiakmi
materskej a základnej školy a návštevníkmi obce priebežne počas celého roka. Predmetom
projektu je vybudovanie fitnes parku v rámci areálu, čím sa dosiahne súhra pohybových aktivít
detí, rodičov aj starých rodičov, pretože je vhodný pre všetky vekové kategórie.
❖ Projekt č. 21: Vonkajšie fitnes ihrisko
Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
Výška poskytnutého grantu: 5 954 eur
Spotrebné družstvá: COOP Jednota Čadca a Trenčín
Cieľom projektu je pritiahnuť deti a mladých ľudí k fyzickým aktivitám. Okolo ihrísk a parkov
vznikajú komunity mladých ľudí, ktorých členovia si navzájom pomáhajú a rešpektujú sa.
Vonkajšie fitnes ihrisko bude ďalším miestom, kde môžu prebiehať viaceré prvky výchovnovzdelávacieho procesu. Ihrisko spolu s existujúcim workoutovým ihriskom slúži žiakom,
obyvateľom obce aj širokej verejnosti, keďže do obce prúdi množstvo turistov a chatárov.

20

Nadácia COOP Jednota

❖ Projekt č. 22: Detské ihrisko
Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Dechtice
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Trnava
Cieľom projektu je vytvorenie miesta, ktorému budú dominovať rôznorodé preliezačky, lavičky
a exteriérová šachovnica, slúžiace na rozličné hry pohybom tiel, čím sa u detí prostredníctvom
hry aktivujú všetky zmysly. Takto sa vytvorí priestor, ktorý ponúkne širokú škálu možností
rozvoja komunitného života v škole aj obci.
❖ Projekt č. 23: Zábava pri jazere
Predkladateľ: Obec Zábiedovo
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Trstená
Cieľom projektu je vytvorenie rekreačnej zóny pri jazere v obci Zábiedovo. Obec sa už
dlhodobo venuje zveľadeniu tohto verejného priestoru, takže tu postupne vzniká miesto plné
zábavy v letných aj zimných mesiacoch. Nové lavičky so stolmi a zabezpečené ohnisko
poskytujú priestor, kde si každý občan nájde priestor na rôzne aktivity aj odpočinok.
❖ Projekt č. 24: Ihrisko pri materskej škole
Predkladateľ: Obec Benkovce
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Vranov nad Topľou
Výstavbou ihriska vytvára Obec Benkovce podnetné prostredie pre deti navštevujúce
materskú školu na rozvoj pohybovo-koordinačných zručností, keďže práve v tomto veku vzniká
základ pre zdravý životný štýl a vzťah k športu a pohybu. Nové hracie prvky na ihrisku
prispievajú k budovaniu zdravého ducha, získavaniu zručností a zvýšenia bezpečnosti detí.
❖ Projekt č. 25: Dielňa zdravej výživy
Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Stará Kremnička
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Žarnovica
Projekt je zameraný na rozvíjanie detských zručností a pozitívny vzťah k vareniu. V učebni sa
rozvíja a podporuje zdravý životný štýl žiakov vo vekovej skupine od 6 do 10 rokov aj tým, že
sú vedení k zdravému vareniu. V učebni sa realizujú zaujímavé aktivity pre žiakov aj
ich rodičov, napríklad „Deň varenia s rodičmi“. Priestor slúži aj pri rôznych školských
podujatiach, ako sú priateľské športové zápasy, karneval alebo vianočné posedenie.
❖ Projekt č. 26: Obnova detského ihriska v materskej škole Divinka
Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Divinka
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Žilina
Zámerom projektu je vytvorenie vhodného a bezpečného herného priestoru pre deti. Obnovou
existujúcich herných prvkov a nákupom nových moderných preliezok vzniklo krásne miesto,
kde môžu tráviť čas rodičia so svojimi deťmi. Ihrisko sa nachádza v centre obce a je prístupné
počas celého týždňa nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom obce.
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Prehľad o darcoch za rok 2020
V prehľade sú uvedení darcovia, od ktorých sme prijali príspevky v priebehu roku 2020
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.

18 564 €

Nadácia Dobrý obchodník

14 500 €

B. M. Kávoviny

2 000 €

Program podpory lokálnych komunít
RAJO, a. s.

20 000 €

Unilever Slovensko, s. r. o.

20 000 €

Budiš, a.s.

20 000 €

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

20 000 €

Program podpory lokálnych komunít – charitatívna reklama
RAJO, a. s.

20 000 €

Unilever Slovensko, s. r. o.

20 000 €

Budiš, a.s.

20 000 €

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

20 000 €

Informácie k zákonom stanoveným oblastiam
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné, neplatené, a preto členom a ani správcovi
nadácie nebola za výkon funkcie poskytnutá žiadna finančná odmena.
Prehľad o činnosti nadačných fondov
V roku 2020 nebol v rámci Nadácie COOP Jednota vytvorený nadačný fond.
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Rozpočet Nadácie COOP Jednota na rok 2020
PRÍJMY
Plán na rok 2020

Skutočnosť za 2019

180 000 €

200 166,00 €

0€

0,00 €

70 000 €

82 616,68 €

250 000 €

282 782,68 €

Plán na rok 2020

Skutočnosť za 2019

70 000 €

106 321,18 €

Program podpory lokálnych komunít
Sociálna pomoc, pomoc chorým
a zdravotne postihnutým osobám
Ostatné peňažné dary (ZO SR a iné)

160 000 €

151 061,40 €

15 000 €
0€

16 000 €
15 300,00 €

A. SPOLU

245 000 €

288 682,58 €

Právnické osoby
Fyzické osoby
Príspevky z podielu zaplatenej dane
PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY
A. Projekty, programy a sociálna pomoc
Zdravotníctvo

B. Výdavky v členení podľa § 28 zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách
Plán na rok 2020

Skutočnosť za 2019

0€

0,00 €

0€

0,00 €

10 €

3,50 €

0€
10 €

0,00 €
0,00 €

950 €

0,00 €

300 €
1 270 €

1 549,82 €
1 553,32 €

246 270 €

290 235,90 €

Plán na rok 2020

Skutočnosť za 2019

Príjmy celkom

250 000 €

282 782,68 €

Výdavky celkom

246 270 €

290 235,90 €

3 730 €

7 453,22 €

a. Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b. Propagácia verejnoprospešného účelu
nadácie alebo účelu nadačného fondu
c. Prevádzka nadácie
(oznam v obchodnom vestníku)
d. Odmena za výkon funkcie správcu členstvo v orgánoch dobrovoľné, neplatené
e. Náhrady výdavkov podľa osobit. predpisu
f. Mzdové náklady
g. Iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie (poplatky)
B. SPOLU
VÝDAVKY CELKOM
CELKOVÁ BILANCIA

Predpokladaný zostatok

Nadácia COOP Jednota
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Príjmy Nadácie COOP Jednota k 31.12.2020
A. Príspevky z podielu zaplatenej dane za rok 2019 prijaté v roku 2020
Príspevky z podielu zaplatenej dane

80 181,28 €

A. CELKOM

80 181,28 €

B. Program podpory lokálnych komunít – 4. ročník
RAJO, a. s.

20 000,00 €

Unilever Slovensko, spol. s. r. o.

20 000,00 €

Budiš, a. s.

20 000,00 €

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

20 000,00 €

B. CELKOM

80 000,00 €

C. Program podpory lokálnych komunít – 4. ročník – charitatívna reklama
RAJO, a. s.

20 000,00 €

Unilever Slovensko, spol. s. r. o.

20 000,00 €

Budiš, a. s.

20 000,00 €

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

20 000,00 €

C. CELKOM

80 000,00 €

D. Príspevky od iných právnických a fyzických osôb
JandL, marketing a reklama, s. r. o.

18 564,00 €

Nadácia Dobrý obchodník

14 500,00 €

B. M. Kávoviny

2 000,00 €

Iné príjmy

0,00 €

Ostatní nezverejnení darcovia

0,00 €
35 064,00 €

D. CELKOM
E. Bankové úroky

0,00 €

PRÍJMY CELKOM (A + B + C + D + E)
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275 245,28 €

Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2020
A.1 Výdavky z podielu zaplatenej dane za rok 2018 prijatých v roku 2019
Nemocnica s polik. Revúca - peňažný dar na nákup lek. prístroja

4 000,00 €

Michalovský domov seniorov - komunikačný systém

3 940,49 €

Detská fakultná nemocnica s polik. Banská Bystrica – lek. prístroj

3 259,20 €

Univerzitná nemocnica Martin – transportný vozík s prísluš.

2 354,40 €

Oravská poliklinika Námestovo - tlakový holter

1 800,00 €

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica – lek. prístroj

1 337,00 €
16 691,09 €

A.1 CELKOM

A.2 Výdavky z podielu zaplatenej dane za rok 2019 prijatých v roku 2020
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta - lekársky prístroj

9 100,00 €

Oravská poliklinika Námestovo - lekárske prístroje

7 290,00 €

O. Z. Zdravotníctvo pre každého, ZŠ Mokrohájska - sonograf

7 280,00 €

Janka Kokodičová

3 000,00 €

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica – lek. prístroj

1 759,00 €

Lucia Holienková

1 000,00 €

Ivana Füleová

850,00 €

Miroslava Bílková

850,00 €

Sabina Osztenyiová

850,00 €

Eva Vojtaššáková

700,00 €

Jana Moravčíková

700,00 €

Alexandra Ščípová Géčová

600,00 €

Bc. Marcela Lajtmanová

600,00 €

Bc. Zuzana Fritzová

600,00 €

Dagmara Kellnerová

600,00 €

Dominika Korhelová

600,00 €

Lukáš Winnicki

600,00 €

Mgr. Ivana Palgutová

600,00 €

Monika Marcinová

600,00 €

Peter Valach

600,00 €

Petra Vieriková Stašová

600,00 €

Občianske združenie Rozvoj dieťaťa

300,00 €

Občianske združenie Za dôstojný život

300,00 €

A.2 CELKOM

39 979,00 €

A. CELKOM

56 670,09 €

Nadácia COOP Jednota
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Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2020
B. Výdavky na Program podpory lokálnych komunít
Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia

6 000,00 €

FC Okoličná na Ostrove

6 000,00 €

Kvet Podhradia OZ

6 000,00 €

Materské centrum Mamina

6 000,00 €

Mesto Senica

5 998,88 €

Mesto Spišská Belá

6 000,00 €

Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto

6 000,00 €

Obec Bajany

6 000,00 €

Obec Benkovce

6 000,00 €

Obec Čirč

5 800,00 €

Obec Klin

6 000,00 €

Obec Nitrica

5 750,00 €

Obec Pohorelá

6 000,00 €

Obec Slavošovce

5 935,00 €

Obec Šišov

6 000,00 €

Obec Topoľovka

6 000,00 €

Obec Zábiedovo

6 000,00 €

Základná škola Andreja Kmeťa

6 000,00 €

Základná škola s materskou školou Dechtice

6 000,00 €

Základná škola s materskou školou Divinka

6 000,00 €

Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou

5 954,00 €

Základná škola s materskou školou Stará Kremnička

6 000,00 €
131 437,88 €

B. CELKOM

C. Ostatné peňažné dary
Zväz obchodu Slovenskej republiky – vzdelávanie

12 000,00 €

C. CELKOM

12 000,00 €
200 107,97 €

SPOLU (A + B + C)
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Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2020
D. Ostatné výdavky
a. Čisté úroky za rok 2020

0,00 €

b. Ostatné dane a poplatky

20,00 €

c. Osobné náklady (mzdy, odvody)

0,00 €

d. Bankové poplatky

172,82 €

e. Ostatné služby (overovanie, zverejnenie)

258,17 €

f.

Režijné náklady (účtovné, konzultačné a marketingové služby)

g. Daň z príjmov

2 276,21 €
8 932,50 €
11 659,70 €

D. CELKOM
VÝDAVKY CELKOM (A + B + C + D)

211 767,67 €

CELKOVÁ BILANCIA 2020
Plán na rok 2020

Skutočnosť 2020

Príjmy celkom

250 000,00 €

275 245,28 €

Výdavky celkom

246 270,00 €

211 767,67 €
63 477,61 €

Zostatok

Nadácia časovo rozlíšila príjmy z podielu zaplatenej dane, ktoré v roku 2020 prijala a nevyčerpala, a
prijaté dary, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu a nestihli sa kvôli pandémii COVID-19 zrealizovať a
vyplatiť v roku 2020 a presunuli sa do roku 2021. Časovo rozlíšené prijaté prostriedky vo výške 63 390
EUR sú zahrnuté v tabuľkách vyššie v rámci príjmov.
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Finančná správa Nadácie COOP Jednota za rok 2020
Správa audítora
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