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Milí priatelia,
je tu opäť čas hodnotenia starého roka a nádeje, že rok 2015 bude lepší
a krajší ako rok predchádzajúci.
Ako firemná nadácia si uvedomujeme svoju zodpovednosť a snažíme sa
preto podporovať
dôležité oblasti života spoločnosti.
Podpora
zdravotníctva, športu, školstva, rozvoj vzdelávania, kultúry, umenia
a pomoc chorým a zdravotnej postihnutým osobám patria dlhodobo
k našim prioritám.
Tak ako po iné roky prostredníctvom projektu Nech sa nám netúlajú sme podporovali už po
10-ty raz voľnočasové aktivity detí a mládeže. Celkovo bolo odmenených 29 projektov
sumou 40 928 €. Som veľmi rád, že sú ešte medzi nami jednotlivci, ktorí sa na úkor svojho
voľného času a rodiny venujú deťom a mládeži v rôznych krúžkoch, a tým im dávajú priestor
nielen na rozvíjanie ich tvorivosti, trpezlivosti, schopnosti, ale aj talentu.
Šport je skvelý učiteľ. Učí nás usilovnosti, statočnosti, pracovať na sebe, prekonať samého
seba. Trénuje nielen telo, ale aj ducha. Pomáha k emočnej vyrovnanosti a vnáša do človeka
optimizmus a silu. To čo sa pri športe naučíme, v bežnom živote nám to pomáha. Preto sme
aj v roku 2014 zorganizovali pre deti a mládež tak obľúbený celoslovenský projekt Jednota
pre školákov. Do tohto projektu sa v minulom roku zapojilo celkovo 878 ZŠ, ktorým nadácia
darovala spolu 16 000 volejbalových lôpt v celkovej sume 152 000 €.
Pomôcť niekomu, či už materiálne alebo finančne, je niekedy ťažké. Niektorí sa tak
rozhodnú z vypočítavosti v očakávaní protihodnoty, väčšina však poskytuje pomoc pre
dobrý pocit, pre uvedomenie si potreby urobiť radosť iným. Naša nadácia nezabúdala ani
v roku 2014 na tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, či už to bolo z dôvodu choroby
alebo živelnej pohromy. Nie je v našich silách pomôcť všetkým, ktorí nás o to požiadajú, ale
snažíme sa smerovať našu pomoc hlavne tým, ktorí to potrebujú najviac.
Tento rok sme zakúpili pre 12 nemocníc na území Slovenska lekárske prístroje a zariadenia
v celkovej hodnote 90 335,16 € a poskytli peňažný dar rodinám s ťažko chorými deťmi
(celková výška 16 090 €). Rodine z Čierneho Balogu, ktorá bola postihnutá živelnou
pohromou nadácia poskytla peňažný dar vo výške 6 000 € na rekonštrukciu rodinného
domu, ktorý im zhorel.
Víziu Nadácie napĺňame prostredníctvom darov a grantov. Za 13 rokov sme podporili
nemocnice, sociálne slabšie rodiny, rodiny s chorými deťmi a projekty takmer za
3 mil. 180 tis. €. Z toho pre nemocnice na území Slovenska bolo celkovom zakúpených 122
lekárskych prístrojov za viac ako 869 tis. €. V rámci projektu Nech sa nám netúlajú bolo počas
X. ročníkov ocenených 229 projektov celkovou sumou viac ako 395 tis. € a Projekt Jednota
pre školákov bol od jeho vzniku podporený sumou za viac ako 1 500 tis. €.
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Milí priatelia,
rok 2015 je podľa čínskeho kalendára rokom drevenej Kozy, roka, ktorého mottom je
zbieranie informácií, učenie, komunikácia. A preto mi dovoľte popriať nadácii veľa nových
a úspešných projektov a v mene Nadácie, ale aj mne osobne poďakovať sa jednotlivcom,
štedrým donorom a ostatným subjektom, rovnako aj spolupracovníkom, ktorí ochotne
investovali svoje úsilie a čas na úspešnú realizáciu aktivít a cieľov, ktoré si nadácia
naplánovala, a dúfam, že rok 2015 bude pre nás úspešnejší ako ten predchádzajúci.

Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie
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Orgány nadácie:
SPRÁVNA RADA – 6 členov

Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie

Ing. Július Belovič
člen SR

Ing. Miroslav Janík
člen SR

Ing. Ján Šlauka
člen SR

Ing. František Hric
člen SR

Ing. Ján Plučinský
člen SR

DOZORNÁ RADA – 6 členov

Ing. Štefan Mácsadi
predseda Dozornej rady nadácie

Ing. Bohuslav Uváčik
člen DR

Ing. Ľudovít Kulcsár
člen DR

Ábel Tužinský
člen DR

Ing. Vincent Vojtek
člen DR

Ing. Ján Koza
člen DR

SPRÁVCA NADÁCIE

Ing. Ján Bilinský
správca nadácie
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Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 06. 2001 zriadil zriaďovateľ COOP CENTRUM, a.s. Bajkalská
ul. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 30 789 214, nadáciu pod názvom „Nadácia Jednota COOP“.
Rozhodnutím MV SR zo dňa 10.10.2001 bola nadácia zapísaná do registra nadácií pod č.
203/Na-96/627 a vznikla pod názvom Nadácia Jednota COOP.
V súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
a na základe rozhodnutia Správnej rady nadácie Nadácia Jednota COOP bol podaný návrh na
zmenu zapisovaných skutočností do registra nadácií na MV SR . MV SR vykonalo tieto
zmeny dňa 19.07. 2002 pod číslom 203/Na-96/627-1.
Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva,
podpora a rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry a umenia a sociálna pomoc, ako aj
pomoc chorým a zdravotne postihnutým osobám spočívajúca najmä v zabezpečovaní
a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti
nadácie. Účelom nadácie je aj podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej
pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie
aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje.

Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie:
1. zmeny vykonané v nadačnej listine:
- 02.07.2003 - DODATOK č. 1
- 02.07.2003 - DODATOK č. 2
- 15.07.2004 - DODATOK č. 3
- 26.05.2005 - DODATOK č. 4
- 31.07.2006 - DODATOK č. 5
- 07.01.2008 - DODATOK č. 6
- 25.08.2008 - DODATOK č. 7
- 12.06.2009 - DODATOK č. 8
- 10.12.2009 - DODATOK č. 9
- 01.07.2010 - DODATOK č. 10
- 10.05.2011 - DODATOK č. 11
- 08.08.2011 - DODATOK č. 12
- 27.08.2013 - DODATOK č. 13
- 14.10.2014 – DODATOK č. 14
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.
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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 3ročné 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.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

HLAVNÉ AKTIVITY nadácie NADÁCIA JEDNOTA COOP V ROKU 2014
PREHĽAD O DARCOCH (HODNOTA DAROV ALEBO VÝŠKA PROSTRIEDKOV OD
TOHO ISTÉHO DARCU PRESAHUJE 332€)
VÝNOSY NADÁCIE k 31. 12. 2014
NÁKLADY NADÁCIE k 31. 12. 2014
NÁVRH ROZPOČTU NADÁCIE NA ROK 2014
ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE A INÉHO ORGÁNU
PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV
PREHĽAD VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV
FINANČNÁ SPRÁVA
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k finančnej správe
- Správa audítora
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I.

HLAVNÉ AKTIVITY Nadácie Jednota COOP v roku 2014
A. Podpora zdravotníctva
B. Humanitárna pomoc fyzickým a právnickým osobám
C. Projekt „Jednota pre školákov“ a súťaž „Jednota Futbal Cup“
D. Projekt „Nech sa nám netúlajú“

A.

PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA

„Ak zachrániš čo i len jeden život, akoby si zachránil celý svet“ hovorí jedno židovské
príslovie
Existujú hodnoty, ktoré zdieľa veľké množstvo ľudí. Hodnoty, vďaka ktorým sa život stáva
plnohodnotným. Medzi podstatné hodnoty v živote človeka patrí potreba pomáhať druhým
ľuďom.
Pomáhať chorých pacientom prostredníctvom nemocníc, ktorým zakupovala nadácia
lekárske prístroje a zariadenia to bol aj tento rok jeden z hlavných cieľov nadácie. Celkovo
bolo zakúpených 12 lekárskych prístrojov v hodnote 90 335,16 €.

-

V roku 2014 zakúpila nadácia:
☞ Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n. o. v Nitre
polohovacie a zdvíhacie elektrické lôžko spolu s antidekubitným
matracom v celkovej hodnote 2 374,80 €. Lekárske zariadenie je
umiestnené na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny
a slúži pri starostlivosti o pacientov s výraznými poruchami
mobility.

☞ Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. dvojtlačidlovú
akumulátorovú vŕtačku Dual Trigger Rotary Handpiece v celkovej
sume 4 000 €. Lekársky prístroj je umiestnený na chirurgickom
oddelení a bude sa používať pri vyšetreniach pacientov.
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☞ Univerzitnej nemocnici Martin počítačový
topograf CA-200 Cornea analyser v celkovej hodnote
4 000 €. Topograf je umiestnený na Očnej klinike
a slúži pri vyšetreniach pacientov (meranie tvaru
a zakrivenia rohovky), ktorí sú pred operáciou
sivého zákalu a pacientov s vrodeným ochorením
rohovky – keratokonom.

☞ FNsP Nové Zámky infúznu pumpu Infusomat Space,
lineárny dávkovač, dokovaciu stanicu pre infúznu
techniku, kryt a pojazdný infúzny stojan v celkovej
hodnote 11 977,40 €. Prístroj je umiestnený na
Chirurgickej klinike a slúži na skvalitnenie poskytovaných
zdravotníckych
služieb
pacientom
s chirurgickými
diagnózami.

☞ FN Nitra LED operačnú lampu Dräger Polaris
100/100 so satelitom v celkovej sume 9 990 €.
Operačná lampa je
umiestnená v Centrálnych
operačných sálach – Neurochirurgická klinika
a používa
sa
pri
realizácii
špičkových
neurochirurgických výkonoch na mozgu a chrbtici, ako
aj na periférnych nervoch.

☞ NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s. digitálny 2kanálový EMG prístroj Nicolet Viking Quest
v celkovej hodnote 10 000 € . Lekársky prístroj
je umiestnený na neurologickom oddelení
nemocnice a slúži na meranie činnosti nervov.
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☞ Liptovskej nemocnici s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
zostavu ROUS TRILOGY Surgical + ROUS LSK
nástroje, 4 ks kresiel na podávanie infúzií
s príslušenstvom
a lekárske
zariadenie
v celkovej hodnote 10 000 €. Lekárska
zostava a nástroje sú umiestnené na
chirurgickom oddelení a
slúžia pri
vyšetreniach
a operáciách
pacientov
chorých na zažívací trakt. Kreslá na podávanie infúzií a lekárske zariadenie sú
umiestnené na neurologickom oddelení v neurologickom stacionári a slúžia
pacientom, ktorým je indikovaná analgetická
a vazodilatačná liečba pri
neurologických ochoreniach.

☞ Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca 17 kusov
mechanických nemocničných lôžok so zábranami
a s hrazdou + hrazdičkou a 17 kusov nočných stolíkov
kovových s jedálenskou doskou v hodnote 10 595,76 €.
Nemocničné lôžka a stolíky sú umiestnené na
neurologickom oddelení
a slúžia pri vyšetreniach
pacientov chorých na cievne mozgové príhody.

☞ FNsP Žilina digitálny celotelový DXA denzitometer LUNAR PRODIGY Compact
v hodnote 10 000 €, ktorým sa vyšetrujú pacienti s poruchou kostného metabolizmu
na internom oddelení nemocnice.

☞ FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 ks
injekčných dávkovačov, 1 dokovaciu stanicu pre 4
pumpy a kryt dokovacej stanice s centrálnym
alarmom v celkovej čiastke 9 997,20 €. Lekárske
zariadenie je umiestnené na novorodeneckom
oddelení FNsP a slúži k podávaniu vysokoúčinných
liekov a roztokov kriticky chorým novorodencom.

-

venovala:
☞ NsP n. o. Nitra, prevádzke zdravotníckeho zariadenia v Topoľčanoch peňažný dar
3 400 € ako príspevok na zakúpenie lekárskeho prístroja - svetelný zdroj pre
laparoskopiu, ktorý bude umiestnený na oddelení centrálnych operačných sál a bude
slúžiť pri pokročilých laparoskopických operáciách chirurgických pacientov.
10
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B.

HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
Winston Churchill, F.M.Dostojevskij aj pápež Ján Pavol II.
zdôrazňovali: "Spoločnosť je posudzovaná podľa toho, ako
sa správa k tým najslabším“
Pomoc ťažko chorým deťom formou úhrady nákladov, ktoré
sú spojené s ich operáciou, pomoc všetkým, ktorých
choroba pripútala na lôžko, alebo im nedovolí viesť
plnohodnotný život bola jednou z hlavných poslaní, ktoré
sa nadácia snažila realizovať aj v roku 2014.

Nadácia Jednota COOP :
◎darovala :
SČK, územnému spolku Levice peňažný dar vo výške
4 000 € ako príspevok na zakúpenie špeciálne upraveného
motorového vozidla určeného na prepravu osôb
na
invalidnom vozíku a ťažko mobilných
a ležiacich osôb.

◎ poskytla:
-

pani Fischerovej z Komárna peňažný dar vo výške 1 330 €, ako príspevok na
zakúpenie špeciálneho vozíka pre 4-ročného synčeka Dávidka, ktorý trpí detskou
mozgovou obrnou.

-

pani Konošovej zo Spišského Bystrého peňažný dar vo výške 1 000 €, ako príspevok
na úhradu nákladov spojených s operáciou chorého syna Majka, ktorému je
diagnostikovaná DMO. Nakoľko sa tieto operácie na Slovensku nerobia a poisťovňa
ich neprepláca operáciu šliach ULZIBAD vykonával ruský špecialista v poľskom
Krakove .

-

pani Žáčkovej z Gajár peňažný dar vo výške 8 760 € na
pokrytie nákladov spojených s liečbou ťažko chorého syna
Jakubka, ktorému je diagnostikovaná epilepsia a patologické
ložisko v predĺženej mieche.
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- pani Tichákovej z Belej peňažný dar vo
výške
5 000 € na úhradu nákladov za chirurgický zákrok, ktorý
bol vykonaný ich synovi Šimonkovi.

-

pani Švecovej z Čierneho Balogu peňažný dar vo výške 6 000 € na
pokrytie nákladov, spojených s rekonštrukciou rodinného domu,
ktorý zhorel nie vlastným zavinením, ani technickou poruchou.

12

Výročná správa 2014

C.

XII. ROČNÍK PROJEKTU „JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV“

Rôzne prieskumy upozorňujú na zmeny, ku ktorým dochádza v dennom režime detí, či
už v ich stravovacích návykoch, ale taktiež v znižovaní ich výkonnosti, telesnej zdatnosti
a ich
psychickej
odolnosti. Aktivity detí sa
posúvajú stále viacej
do nočných hodín. Počas
dňa sú preťažované
nielen požiadavkami školy,
ale aj očakávaniami
rodičov. Okrem toho, sa
mnoho detí čoraz
menej pohybuje, a aj
telesná
výchova
v školách je stále menej
náročná.
Deťom
začínajú chýbať všeobecné
schopnosti pohybovej koordinácie, u mladších
detí sa objavuje
znižovanie
schopnosti
odhadovať vzdialenosti (stále sú niekam vozené). A pritom potreba pohybu v súvislosti
s vývojom svalov a nervov býva obmedzovaná najmä u chlapcov.
Školopovinným deťom je potrebné vytvoriť priestor na športovanie, na zdravý spôsob života,
vytiahnuť ich od televízorov a počítačov, zabezpečiť im dostatok pohybu pre ich zdravý
vývoj. Preto sa nadácia aj v roku 2014 rozhodla pokračovať v ďalšom ročníku súťaže Jednota
Futbal Cup, vďaka ktorej mali chlapci a dievčatá (zúčastnilo sa 878 ZŠ) možnosť ukázať svoje
schopnosti, tímového ducha, kolegiálnosť, iniciatívu, ale v neposlednom rade urobiť niečo
pre svoje zdravie a správnu životosprávu.

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

Nadácia Jednota COOP

Partneri projektu:

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

Organizátor súťaže „Jednota Futbal Cup“: SAŠŠ

Charitatívna časť projektu: Zakúpenie volejbalových lôpt pre základné školy, ktoré sa
zúčastnili XI. ročníka súťaže v malom futbale pod názvom Jednota Futbal Cup.
13
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♣ Zoznam výrobkov vybraných v rámci XII. ročníka projektu „JEDNOTA PRE ŚKOLÁKOV“:

Rajo Acidko biele s Top CUP + ochutený

Rajo Smotanový Mňam DUO jogurt

Rajo Klasik jogurt

Delissimo smotanový dezert

Rajo Probia jogurt

Antiviro UHT ochutené mlieko

Acidko ochutené 450g, Probia drink330g

Acidko ochutené 250g

HENKEL SLOVENSKO,spol.s.r.o.

Persil dou-caps

Palette

Palmex caps

Schauma šampóny a kondicionéry

Rex

Syoss šampóny, laky, farby na vlasy

Perwoll

DWT Taft laky a penové tužidlá

Silan

FA sprchové gély a FA deo

Pur

Gliss Kur šampóny a kondicionéry

Somat Gold

Vademecum zubné pasty

Unilever Slovensko, spol. s.r.o .
Flora, Perla, Kečupy Hellmanns, Hera, Rama, Dove, Cif
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☞ Posolstvo projektu pre deti: Účasťou na celoslovenskej súťaži Jednota Futbal Cup
bojujete o účasť na celoslovenskej finálovej súťaži v Trnave a peňažný dar pre svoju ZŠ vo
výške 600 €.

☞ Prostriedky projektu a ich použitie:
Každý z partnerov projektu (HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., RAJO, a.s., Unilever Slovensko
spol. s. r. o.) prispel sumou 40 000 € a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo sumou
60 000 €. Celkovo sa vyzbieralo 180 000 €, ktoré boli použité:
25 000 €

- SAŠŠ príprava, realizácia a vyhodnotenie súťaže Jednota Futbal
Cup
152 000 € - nákup 16 000 ks volejbalových lôpt
1 200 € - peňažný dar pre ZŠ (každá ZŠ 600 €), ktorá vyhrala finálový zápas

V mesiacoch september až november 2014 bolo prerozdelených medzi 878 základných
škôl 16 000 ks volejbalových lôpt.

☞ Komunikácia a propagácia

-

prezentácia v inzertných novinách CJS

-

prezentácia v časopise Jednota - január, máj, august a november 2014
++++++++++

-

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

-

umiestnenie obchodného mena, ochrannej známky a výrobkov podporujúcich
projekt na web stránke
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Súčasťou projektu bol aj XI. ročník celoslovenskej súťaže žiakov a žiačok ZŠ a 8. ročných
gymnázií v malom futbale pod názvom Jednota Futbal Cup.

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

♣ Časový harmonogram turnajov:
- školské kolá
- krajské kolá
- celoslovenské finále

do 31.01.2014
február - máj 2014
19.-20.06.2014 – futbalový štadión v Trnave

♣ Vekové kategórie:
- starší žiaci
- žiačky
♣ Pravidlá súťaže: výber z oficiálnych pravidiel malého futbalu.
Okresné kolá - zo základných škôl sa do súťaže prihlásilo
celkom 878 ZŠ - v súťaži sa stretli žiaci rôznych vekových
kategórií. Okresné kolá sa odohrali v telocvičniach
a na vonkajších plochách.

Krajské kolá prebehli vo všetkých krajoch Slovenska, a to :
v Prešovskom, Košickom, Žilinskom, Banskobystrickom,
Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom
kraji. Víťazné družstvá postúpili do celoslovenského finále.
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Celoslovenské finále – v dňoch 19.-20.06.2014 si žiaci a žiačky zmerali svoje sily na
futbalovom štadióne v Trnave. Mnohé
z odohratých zápasov sa
skončili víťazstvom, niektoré porážkou.
Víťazné družstvá obdržali,
okrem darčekov od
partnerov projektu, aj 600 €
pre svoju školu.

VÍŤAZNÉ DRUŽSTVÁ V DNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

STARŠÍ ŽIACI
1. ZŠ Okružná, Michalovce
2. ZŠ Mlynská 697/7,Stropkov
3. ZŠ Tulipánová 1, Nitra

ŽIAČKY
1. ZŠ Školská 4, Vrbové
2. ZŠ Gessayova 2, Bratislava
3. ZŠ s MŠ Mútne

Pre zlepšenie podmienok na školách boli školám (878 ZŠ), ktoré
sa zúčastnili XI. ročníka súťaže JFC odovzdané volejbalové lopty (celkom
16 000 ks).
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D. PROJEKT „NECH SA NÁM NETÚLAJÚ“
„Nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, ktorá je hranicou voľného
času. Ten sa má naplniť umením, športom, vedou a predovšetkým filozofiou.“
Aristoteles

O dôležitosti voľného času sa dozvedáme z množstva výskumov hodnotových orientácií- a to
od detstva až po starobu. Spôsob využívania voľného času je parametrom pre sledovanie
životného štýlu a tiež ukazovateľom zmysluplnosti života. Pre zdravý osobnostný vývoj
človeka sa ukazuje dôležitým aj trávenie voľného času. Voľný čas chápeme ako čas slobody
a voľnosti, ktorý má jednotlivec mimo svojich pracovných a školských povinností, po
naplnení svojich individuálnych fyziologických a sociálnych potrieb na sebavyjadrenie
a sebarealizáciu podľa svojich potrieb a záujmov (Kratochvílová, 2004).
Súčasní mladí ľudia najviac svojho voľného času venujú oddychu doma, kedy napr. pozerajú
televíziu, počúvajú hudbu, hrajú počítačové hry. Ďalšou aktivitou je stretávanie sa
s kamarátmi vonku na dvore, v krčme, na diskotéke alebo cez chat, telefón a SMS- správy.
Nesprávne využívanie voľného času je hlavným problémom súčasnej mladej generácie. Pri
neorganizovanom voľnom čase deti a mládež svojím konaním neraz ohrozujú nielen seba, ale
aj iných pri experimentovaní s drogami (predovšetkým alkohol a tabak), porušovaní zákona
(krádeže, lúpeže), alebo inklinujú k sociálne patologickým javom, akými sú záškoláctvo,
šikana, delikvencia, či prepadajú patologickým závislostiam, napr. gamblerstvo.
Jednou z možností, ako porozumieť potrebám druhých, spolupodieľať sa na vývoji mladých
ľudí a poskytovať im priestor na realizáciu svojich záľub, túžob a rozvíjať v nich prirodzené
talenty a zručnosti umožňuje už desiaty rok projekt Nech sa nám netúlajú.

Hlavný cieľ projektu - vytvoriť pre deti alternatívu trávenia voľného času prostredníctvom
financovania projektov z finančného grantu – sa partnerom projektu (Nestlé Slovensko, s.r.o.
a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) darí napĺňať už desať rokov.
V rámci X. ročníka bolo spomedzi 161 projektov, ktoré predložili ZŠ, občianske
združenia, centrá voľného času, mestá a obce ocenených 29 projektov celkovou sumou
40 928 €.
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Finančný grant sa skladal :
 ٭z príspevku spol. Nestlé Slovensko s.r.o.
 ٭a zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2013

40 000,00 €
2 316,09 €

Komunikácia a propagácia
1. Umiestnenie informácie o realizácii projektu na web stránke: www.coop.sk
2. Prezentácia projektu v časopise Jednota, ktorý vydáva COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo - realizácia v mesiacoch január, jún, november 2014

3.

Prezentácia projektu v inzertných novinách spoločnosti COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo v č. 1,12 a 15

X. ROČNÍK - VÍŤAZNÉ PROJEKTY
Projekt č. 1 „Tanec, pohyb, zdravie“ predložila ZŠ Jánosa Aranya s VJM
Okoč. Prostredníctvom tanečného a speváckeho krúžku, krúžku šikovných
rúk a mladých talentov bolo cieľom projektu posilniť ľudský organizmus,
tvorivosť, poskytnúť deťom radosť z výsledkov práce. Výška poskytnutého
grantu bola 1 500 €.

Projekt č. 2 pod názvom „Zažeň nudu v múzeu“ predložila Štátna
vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom projektu bolo
prezentovať možnosti rozvoja osobnosti dieťaťa prostredníctvom
aktivít zameraných na aktívne využitie voľného času. Aktivity
vychádzali z kultúrneho odkazu osobnosti bábkarskej a literárnej
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kultúry Banskej Bystrice. S využitím všetkých expozícií
knižnice a prostredníctvom interaktívnych prezentačných
a kultúrnych činností, obohacujúcich kultúrne prostredie
mesta, napomáhajú edukačnému pôsobeniu na mladú
generáciu, ako aj na znevýhodnených detských návštevníkov.
Projekt pozostával z aktivít: som ilustrátor/ilustrátorka,
spisovateľ/spisovateľka a z rozprávky do rozprávky.
Poskytnutý grant 1 392 €.

Projekt č. 3, ktorý predložila ZŠ s MŠ Smolinské pod názvom “Šport
nás spája a zabáva“, mal v rámci voľnočasových aktivít (futbalový,
športový krúžok) pripraviť deti na rôzne súťaže. Vyvrcholením
príprav bolo zorganizovanie 4.ročníka Kalokagatie neplno
organizovaných škôl senického a skalického okresu. Výška
poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 4 pod názvom „Leopoldovský talent v športe a umení“ predložila základná škola
v Leopoldove a jeho hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj športových i umeleckých aktivít
detí a mládeže a dať im možnosť ukázať svoj talent. Projekt bol ukončený prehliadkou
mladých talentov v oblasti športu a umenia pod názvom „Netradičný trojboj"
a"Leopoldovský talent". Grant poskytnutý vo výške 1 500 €.

Projekt č. 5 – „Rozvíjaj svoj talent!“ predložil Informačný a vzdelávací inštitút v Košiciach
a jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom vo veku 7- 15 rokov z obce Nižný Hrušov
alternatívy trávenia voľného času a vytvoriť
im podmienky na trávenie voľného času
v mesiacoch máj - september 2014. Projekt
bol zameraný na pohybové a umelecké
aktivity, na rozvíjanie nadania, šikovnosti a
kreativity detí, motivovanie detí k pohybu vo
forme športu a tanca. Výška poskytnutého grantu bola 1 500 €.

Projekt č. 6 pod názvom „Letný plenér“ predložila ZUŠ Muveszeti
Alapiskola v Hurbanove a jeho hlavným cieľom bolo aktívne využitie
prázdnin, zoznámenie záujemcov s regiónom, biodiverzitou
prostredia, rôznymi výtvarnými postupmi zobrazovania videnej
reality. Aktivity boli striedané kresbou a maľbou v prírode
a následnou inšpiráciou v tvorbe keramiky. Činnosti boli
nasmerované k posilneniu medziľudských vzťahov, budovaniu
kolektívu, vzťahu k prírode. Na projekt nadácia poskytla grant
800 €.
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Projekt č.7 predložilo Občianske
J.Szinnyeiho PRO LIBRI v Komárne pod
ožívajú“. Hlavným
rozvoj čitateľskej
talentovanej
literatúry,
sebarealizácie
grant vo výške

združenie pri Knižnici
názvom „Keď príbehy
cieľom projektu bol
gramotnosti, podpora
mládeže v
oblasti
dramatického a výtvarného umenia, podpora
detí. Občianskemu združeniu bol poskytnutý
700 €.

Projekt č. 8 - Zvýšiť u detí povedomie o zdravom životnom štýle
a efektívnom využívaní voľného času prostredníctvom športových
aktivít, rozvíjať zdravé kolektívne a kamarátske vzťahy, upevniť vedomie
u detí správať sa v duchu fair-play nielen v športe , ale aj v živote to bol
hlavný cieľ projektu „Esempíčkarska „florbalová liga“, ktorý predložila
základná škola v Humennom. Výška poskytnutého grantu 1 500 €.
Projekt č. 9 – pod názvom „Tri generácie“ predložilo Občianske
združenie PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS v Matúškove.
Cieľom projektu bolo ukázať deťom, že staršia generácia,
babičky, dedkovia a ich rodičia ovládajú rôzne remeslá,
kuchárske umenie a oboznamovať ich s kultúrnymi tradíciami
predkov formou tvorivých dielní. Tvorivé dielne sa realizovali
dvakrát do roka a letný tábor počas prázdnin. Počas tvorivých
dielní sa deti zapájali do kreatívnej tvorby - použitie netradičných materiálov na tvorbu,
s veľkým dôrazom na recykláciu a ochranu životného prostredia.

Projekt č. 10 predložilo Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej pod
názvom „Hráme sa zdravo“. Hlavným cieľom bolo
poskytnúť deťom priestor, ktorý by dokázali využívať na
športové aktivity počas voľného času, napr. futbal, florbal,
volejbal, tenis a iné kolektívne športy, ale tiež na zábavné
športové hry a súťaže (badminton, skok cez švihadlo,
loptové hry, skákanie gumy...). Taktiež bolo cieľom osloviť
týmito aktivitami aj deti z rómskych rodín a zo sociálne slabého prostredia. Výška
poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 11 – „My sme malý muzikanti“ predložil p. Považan
z Trstenej. Cieľom bolo prostredníctvom projektu rozvíjať u detí
hudobný talent a napredovanie, naučiť ich pracovať v kolektíve,
rešpektovať sa navzájom, naučiť ich
estetickému cíteniu,
spoznávaniu kultúr slovenských a zahraničných miest, zachovávať
tradície po našich predkoch pre ďalšie generácie. Poskytnutý
grant : 1 500 €.
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Projekt č. 12 – Základnej škole na Sibírskej ul. v Prešove bol
poskytnutý grant vo výške 1 500 € na realizáciu projektu pod
názvom „ Oživovaním remesiel k získaniu svojho šťastia“.
Zámerom projektu bolo prilákať deti
do
školských
priestorov
po
vyučovaní a pod pedagogickým
dozorom im ukázať, že čas mimo
rodiny sa dá stráviť plnohodnotne
formou
záujmových
krúžkov zameraných na staré
zabudnuté
remeslá
východného Slovenska, ako napr. hrnčiarstvo, tkáčstvo, drotárstvo, šperkárstvo, vyšívanie,
ale aj v novodobých remeselníckych odvetviach (quilling, pedig, pačwork...).

Projekt č. 13 – Cieľom projektu „Beňadovček“, ktorý predložila ZŠ s MŠ v Beňadove, bolo
poskytnúť deťom možnosť aktívne tráviť voľný čas, podporovať a rozvíjať u nich lásku
k folklóru, ich talent, priblížiť im ľudové tradície a ukázať im krásu ľudových remesiel,
ľudovej hudby a tanca a podnietiť ich k spoznávaniu tradícií v obci. Taktiež im ukázať ľudové
remeslá z regiónu, predviesť im ukážky výroby výrobkov z prírodných materiálov. Výška
poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 14 – Občianske združenie Silnejší –
Slabším z Trenčína predložilo projekt „Netúlame sa,
ale učíme sa navzájom“, ktorého hlavným cieľom
bolo naučiť zdravé a znevýhodnené deti – deti
z detského domova Adamovské Kochanovce a
mládež z obce Chocholná tráviť spoločne voľný čas.
Dosiahnuť, aby sa pri spoločnej práci naučili zodpovednosti, pomáhať
jeden druhému, poskytovať prvú pomoc pri úraze, pestovať rastliny, vyrábať výrobky z hliny,
keramiky a dreva. Výška poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 15 – cieľom projektu „
Horáka v Banskej Štiavnici bolo
krúžku rozvíjať
u detí
jemnú
trpezlivosti,
rozvíjať
ich
sa. Grant bol poskytnutý vo výške

Tvorivé dielne“ ktorý predložila ZŠ J.
prostredníctvom aktivít vo výtvarnom
motoriku, tvorivé myslenie, učiť ich
obrazotvornosť a schopnosť sústrediť
1 500 €.
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Projekt č. 16 - ZUŠ v Tisovci
získala v tomto ročníku za svoj
projekt „Návrat do minulosti –
vízia budúcnosti“ finančný grant
vo výške 1 500 €. Cieľom projektu
bolo oživenie tradičných ľudových
remesiel spojených s výrobou jednotlivých produktov (drevené
píšťalky, varešky, háčkovanie, šitie, vyšívanie, výroba šperkov,
zber liečivých byliniek, domáce cestoviny, pečenie, výzdoba perníkov; návrat k ľudovým
tradíciám (spev, hra ľudových piesní na keyboarde s ľahkým sprievodom, tanec, ľudové
zvyky, ľudový kroj). Grant poskytnutý vo výške 1 500 €.

Projekt č. 17 –cieľom projektu „Odpáľme to spolu!“, ktorý predložila ZŠ kniežaťa Pribinu
v Nitre, bolo rozvíjať tvorivosť a kreativitu detí prirodzenou formou a podporovať záujem
detí zážitkovou formou. Podporou hravosti a vzťahu k prírodným materiálom vytvoriť u detí
pozitívny vzťah k tvorivej činnosti a dobre vykonanej práci. Prostredníctvom práce s hlinou
rozvíjať u detí porozumenie k rozmanitosti regiónov, úctu k vlasti. Ďalej pestovať a rozvíjať
ich cit ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov
v podobe tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Výška poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 18 - podporiť existujúce možnosti pre rozvoj mimoškolských aktivít detí a mládeže,
vytvoriť im neobmedzené podmienky na záujmové športové činnosti bez toho, aby museli
niekam dochádzať, či kupovať drahé vybavenie to bol hlavný cieľ projektu „ Máme tím, tak
čo s tým?“, ktorý predložila Telovýchovná Jednota Brezolupy. Výška poskytnutého grantu
1 500 €.

Projekt č. 19 – ZŠ na Topoľovej ul. v Nitre získala grant vo
výške 1 500 € za projekt „ Talentárium – hľadáme
a rozvíjame talenty“. Cieľom projektu bolo rozvíjať
záujmovú činnosť detí a mládeže v rôznych oblastiach
športu, umenia a kultúry, vyhľadávať a podporovať mladé
talenty, ich činnosť vo vybraných záujmových krúžkoch
a motivovať deti k zapájaniu sa do ich činností, rozvíjať ich
manuálne zručnosti estetické cítenie, vkus a fantáziu.
Výška grantu 1 500 €.
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Projekt č. 20 – cieľom projektu „
Maľujeme a spoznávame históriu,
kultúru a umenie našej obce –
výtvarný krúžok pre deti ZŠ“, ktorý
predložil p. Hýrošš z Kláštora pod
Znievom bolo podchytiť a rozvíjať
výtvarný talent detí, naučiť ich
trpezlivosti, rozvíjať ich obrazotvornosť, schopnosť sústrediť sa
vyplniť ich voľný čas a zároveň zvýšiť záujem a prehĺbiť poznatky o lokálnej histórii, kultúre
a umení ich najbližšieho okolia, rozvíjať vzťah detí k regiónu a prebudiť v nich hrdosť na
kultúrne dedičstvo. Finančný grant bol poskytnutý vo výške 1 500 €.

Projekt č. 21 - Projekt „ (Ne) postoj a hraj!“, ktorý predložil ŠKB JUNIOR, Levice je zameraný
na vytvorenie a skvalitnenie priestoru, podmienok, možností a aktivít pre deti
školopovinného veku. Taktiež bol projekt smerovaný na motiváciu detí, ako vyplniť svoj
voľný čas rôznymi aktivitami (dostať deti do telocvične a do kolektívu, nasmerovať ich k
aktívnemu a zdravému životu). Výška poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 22 pod názvom „Športom proti nude“ predložila Spojená
škola z Veľkej Lomnice a jeho hlavným cieľom bolo vytvárať podmienky
na aktívne využívanie voľného času, zdravý rozvoj osobnosti, zdravý
životný štýl, podporovať ich pohybové aktivity v zdravom prostredí,
motivovať ich, aby si našli cestu k svojim záľubám.

Projekt č. 23 – predložilo Združenie rodičov pri ZŠ na Levočskej ulici
v Spišskej Novej Vsi pod názvom
„SVET GOMBIČKA“. Hlavným
poslaním projektu bolo vytvoriť
a
rozvíjať aktivity školopovinných
detí vo voľnom čase cez
hry a tvorivosť (aktivity: "Gombíky
hýbte sa", "Gombíky
vždy inak" ,"Gombíky kedysi a
dnes" a "Možno príde
aj kominár"),využiť psychosociálny
rozmer hier, spojiť : priateľov s nepriateľmi, jednotkárov i slabšie prospievajúcich, žiakov a
učiteľov, zážitky a vedomosti, odborníkov a neprofesionálov, rozvíjať vzťah deti k regiónu a
prebudiť hrdosť na kultúrne dedičstvo cez remeslo (povesť, výstava, slávny gombikár).
Taktiež predkladateľ projektu chcel prostredníctvom projektu podporovať nadanie u detí,
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prezentovať ich talent na verejnosti, získať u detí pozitívny vzťah k manuálnej činnosti,
pozitívnym myslením budovať silné mravné hodnoty: pracovitosť, disciplinovanosť,
trpezlivosť, tolerantnosť, vytrvalosť. Z aktivít bude spracované edukačné DVSD "Svet
gombička". Poskytnutý grant vo výške 1 110 €.

Projekt č. 24 –Projekt „DFS Belanček“ predložila ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej a jeho cieľom bolo rôznymi kultúrnospoločenskými aktivitami vytvárať u detí a mládeže predpoklady
na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia,
uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, pomáhať
deťom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti
svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju
i k sebe samému. Finančný grant poskytnutý vo výške 1 500 €.

Projekt č. 25 – ZŠ s MŠ Čadca predložila
projekt „ Učme sa zdravo žiť“, ktorého
cieľom bolo rozvíjať záujmy, zručnosti a
schopnosti detí, naučiť ich vedieť
efektívne využívať voľný čas, prijať
dôležitú vlastnosť pre život (vedieť prijať
výhru s rešpektom k súperovi a prehru s pokorou a úctou),
viesť ich k samostatnosti, zodpovednosti, rozvíjať mladé talenty, pomôcť im nájsť vlastný
smer, naučiť ich spolupráci v tíme, empatii a pomoci druhému, viesť ich k starostlivosti
o vlastné telo, telesnú i duševnú hygienu. Grant bol poskytnutý vo výške 1 500 €.

Projekt č. 26 - Rozvíjať
čitateľskú gramotnosť čítanie s porozumením,
pozdvihnutie
záujmu
o
literatúru,
divadlo,
o kultúru a umenie, rozvoj
slovnej zásoby, gramaticky
správne rozprávať a správne vyslovovať , rozvíjať
plynulosť reči, skvalitniť kultúrno-umeleckú činnosť v krúžkovej činnosti, prezentovať ju
formou súťaže a kultúrnych vystúpení to bol hlavný cieľ projektu „Dobrodružstvá
s knižkou“, ktoré predložila Spojená škola v Belej. Výška poskytnutého grantu: 1 080 €.
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Projekt č. 27 pod názvom „Vylezme na vrchol pyramídy“
predložila ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM
z Mužle. Hlavným poslaním projektu
bolo zabezpečiť čo najlepšie podmienky
na dostatok pohybu detí, vzbudiť v
nich záujem o prirodzený a hravý pobyt
vonku, rozvíjať ich fyzickú zdatnosť a
zlepšiť ich celkový telesný vývoj. Vo všetkých aktivitách dbať na spoluprácu žiakov, vzájomnú
úctu, rešpektovanie, zdravý vývoj a prelínanie výchovno-vzdelávacích činností. Grant bol
poskytnutý vo výške 1 400 €.

Projekt č. 28 predložila ZŠ s MŠ Zalužice pod názvom „Florbalcoop
Jednota východu“. Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre
prevenciu sociálno-patologických javov, aby sa deti netúlali.
Vštepovať deťom myšlienku osvojovania si myšlienky športu vo
všeobecnosti a kalokagati (harmónia tela a duše). Ukázať im cestu
k zdraviu a dať im priestor pre sebarealizáciu v oblasti športu,
podchytiť nadaných a talentovaných jedincov v rámci tohto športu. Nadácia poskytla grant
vo výške 1 476 €.

Projekt č. 29 predložila ZŠ v Medzilaborciach pod názvom „Svet zábavy – Bavinel“.
Hlavným cieľom bolo zriadiť modernú miestnosť Svet zábavy Bavinel, ktorá bude slúžiť na
trávenie voľného času a na prácu v záujmových krúžkoch. Ďalej bolo cieľom projektu
dosiahnuť multizmyslový zážitok, ale aj rozvoj pohybových zručností a kreatívnych
schopnosti a organizovať pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zábavné
popoludnia, ktoré by prispeli k vzájomnej relaxácii a k rozvoju zdravého životného štýlu.

V rámci X. ročníka projektu bolo odmenených 29 projektov celkovou sumou
(príloha č. 1).

40 928 €
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II. PREHĽAD O DARCOCH
Fyzické a právnické osoby
JANDL, marketing a reklama, s.r.o.
THYMOS, spol. s.r.o.
Syráreň Bel Slovensko, a.s.
Mattes Slovakia, spol. s.r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
p. Kováčik
p. Sulík
p. Csollár

38 903,00
1 188,40
20 433,53
766,00
4 180,00
80,00
80,00
1 900,00

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

40 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
60 000,00 €

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

40 000,00 €
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III.

VÝNOSY NADÁCIE

VÝNOSY NADÁCIE JEDNOTA COOP V ROKU 2014
A. VÝNOSY - PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
JANDL, marketing a reklama, s.r.o.
THYMOS, spol. s.r.o.
Syráreň Bel Slovensko, a.s.
Mattes Slovakia, spol. s.r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
p. Kováčik
p. Sulík
p. Csollár
CELKOM:

38 903,00
1 188,40
20 433,53
766,00
4 180,00
80,00
80,00
1 900,00
67 530,93

B. XII. ROČNÍK PROJEKTU JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. (2% dane z príjmov za rok 2013 prijaté v

74 056,11

2014)

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Unilever Slovensko, spol. s.r.o.
RAJO, a.s.
CELKOM:

60 000,00
40 000,00
40 000,00
214 056,11

C. IX.ROČNÍK PROJEKTU NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Nestlé Slovensko, s.r.o.
CELKOM:

40 000,00
40 000,00

D. 2 % DANE Z PRÍJMOV
2 % dane z príjmov za rok 2013 prijatých v roku 2014
CELKOM:

64 668,80
64 668,80

E. BANKOVÉ ÚROKY
F. Čisté úroky 2014
CELKOM VÝNOSY (A+B+C+D+E+F)

11,54
386 267,38
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IV.

NÁKLADY NADÁCIE

Náklady- Nadácia Jednota COOP k 31. 12. 2014
A.NÁKLADY -PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

2 359,85

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

4 000,00 €

Slovenský ČK, územný spolok Levice

4 000,00 €

Univerzitná nemocnica Martin

4 000,00 €

p. Fischerová, Komárno

1 330,00 €

Fakultná nemocnica Nitra

9 990,00 €

FNsP Nové Zámky
FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

11 977,40 €
673,34 €

p. Švecová Čierny Balog

6 000,00 €

NsP Nitra, pracovisko Topoľčany

3 400,00 €

CELKOM:

47 730,59 €

B. XII. ročník projektu JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
SAŠŠ- vyúčtovanie realizácie XI. ročníka súťaže Jednota Futbal Cup

15 400,00 €

ZŠ Michalovce- XII. ročník

600,00 €

ZŠ Vrbové- XII. ročník

600,00 €

SLIFE, s.r.o.

121 600,00 €

CELKOM:

138 200,00 €

C. X. ročník projektu NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Základná škola Jánosa Aranya s VJM, Okoč

1 500,00 €

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

1 392,00 €

Základná škola s MŠ, Smolinské

1 500,00 €

Základná škola, Leopoldov

1 500,00 €

Informačný a vzdelávací inštitút, Košice sever

1 500,00 €

PRO LIBRI, Občianske združenie pri Knižnici J.Szinnyeho, Komárno

700,00 €

ZUŠ- MŰVESZETI ALAPISKOLA, Hurbanovo

800,00 €

Základná škola, Humenné

1 500,00 €

Základná škola, Medzilaborce

1 500,00 €

Občianske združenie PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS , Matúškovo

1 470,00 €

Centrum voľného času detí a mládeže, Dobšiná

1 500,00 €

Bc. Lukáš Považan, Trstená

1 500,00 €

Základná škola, Sibírska ul., Prešov

1 500,00 €

Základná škola s MŠ, Beňadovo

1 500,00 €

Občianske združenie Silnejší – Slabším, Trenčín

1 500,00 €

ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica

1 500,00 €
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ZUŠ, Tisovec

1 500,00 €

Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra

1 500,00 €

TJ Brezolupy

1 500,00 €

Základná škola, Topoľová, Nitra

1 500,00 €

Mgr. Štefan Hýrošš, Kláštor pod Znievom

1 500,00 €

ŠBK JUNIOR, Levice, Občianske združenie

1 500,00 €

Spojená škola, Veľká Lomnica

1 500,00 €

Združenie rodičov pri ZŠ, Spišská Nová Ves

1 110,00 €

Základná škola s MŠ, Valaska Bela

1 500,00 €

Základná škola s MŠ, Podzávoz

1 500,00 €

Spojená škola, Belá

1 080,00 €

Základná škola Jánosa Endrödyho s VJM, Mužla

1 400,00 €

Základná škola s MŠ, Zalužice

1 476,00 €

CELKOM:

40 928,00 €

D. 2 % dane z príjmov za rok 2012 prijatých v roku 2013
SAŠŠ -náklady na XI. ročník súťaže JFC

9 600,00 €

SLIFE- náklady na športové pomôcky - XI. ročník súťaže JFC

30 400,00 €

CELKOM:

40 000,00 €

E. 2 % dane z príjmu za rok 2013 prijatých v roku 2014
p. Konušová, Spišské Bystré

1 000,00 €

NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

10 000,00 €

Kysucká NsP Čadca

10 595,76 €

Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš

10 000,00 €

p. Žáková

8 760,00 €

p. Ticháková

5 000,00 €

FNsP Žilina

10 000,00 €

FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
CELKOM:

9 323,86 €
64 679,62 €

F.Čisté úroky za rok 2012
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

14,95 €

CELKOM:

14,95 €

G. OSTATNÉ DANE + POPLATKY
H. OSOBNÉ NÁKLADY (MZDY, ODVODY)

738,01 €

I. BANKOVÉ POPLATKY

124,18 €

J.OSTATNÉ SLUŽBY (overovanie, zverejnenie)

321,30 €

K. RÉŽIJNÉ NÁKLADY

120,85 €

L. DAŃ Z PRÍJMOV
CELKOM (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

2,05 €
332 859,55 €
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V. ROZPOČET NADÁCIE NA ROK 2014
PRÍJMY:
Právnické osoby
Fyzické osoby
2 % dane z príjmov za rok 2013
prijaté v roku 2014
celkom:

230 000 €
50 €
70 000 €
300 050 €

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

88 770 €
143 800 €
26 200 €
40 000 €

V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 34/2002
Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov
a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 cit.
zákona rozhodla Správna rada
o nákladoch na správu nadácie nasledovne:
a/ ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b/ propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
alebo účelu nadačného fondu
c/ prevádzka nadácie /oznam v obch. vestníku/
d/ odmena za výkon funkcie správcu - členstvo
v orgánoch nadácie dobrovoľné, neplatené
e/ náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
f/ mzdové náklady
g/ iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie (ochranná známka,
overovanie podpisov u notára bankové poplatky,
poštové poplatky)
Celkom náklady

ZOSTATOK:

0€
0€
400 €
0 €
30 €
350 €

500 €
300 050 €

0€
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VI.

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.

VII. PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV
V rámci nadácie Nadácia Jednota COOP nebol v roku 2014 vytvorený nadačný fond.

Predkladá: Ing. Ján Bilinský
Spracovala: Mária Pažitnajová
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Prehľad víťazných projektov
Organizácia

Príloha č. 1
Názov projektu

Požadovaná výška

ZŠ Jánosa Aranya s VJM Okoč

"Tanec, pohyb,zdravie"

1500,00

Štátna vedecká knižnica

"Zažeň nudu v múzeu"

1392,00

ZŠ s MŠ Smolinské

"Šport nás spája a zabáva"

1500,00

ZŠ

"Leopoldovský talent v športe a
umení"
"Rozvíjaj svoj talent!"

1500,00

Informačný a vzdelávací inštitút

1500,00

PRO LIBRI, Občianske združenie pri Knižnici
J.Szinnyeiho

"Keď príbehy ožívajú"

700,00

ZUŠ-Müvészeti Alapiskola Hurbanovo

"LETNÝ PLENÉR"

800,00

Základná škola

"Esenpéčkarska" florbalová liga"

1500,00

Základná škola

"Svet zábavy - Bavinel"

1500,00

Občianske združenie PRO COMMUNITAS
TAKSONIENSIS Matúškovo
Centrum voľného času detí a mládeže

"Tri generácie

1470,00

"Hráme sa zdravo"

1500,00

Bc.Lukáš Považan

"My sme malí muzikanti"

1500,00

Základná škola Sibírska

"Oživovaním remesiel k získaniu
svojho šťastia"
"Beňadovček"

1500,00

"Netúlame sa, ale učíme sa
navzájom"
"Tvorivé dielne"

1500,00

1500,00

ZŠ kniežaťa Pribinu

"Návrat do minulosti - vízia
budúcnosti"
"Odpáľme to spolu!"

TJ Brezolupy

"Máme tím, tak čo s tým?"

1500,00

ZŠ

1500,00

Mgr. Štefan Hýrošš

"Talentárium - hľadáme a rozvíjame
talenty"
"Maľujeme a spoznávame históriu,
kultúru a umenie našej obce výtvarný krúžok pre deti ZŠ"

ŠBK JUNIOR,Levice Občianske združenie

"(NE)POSTOJ A HRAJ!"

1500,00

Spojená škola

"Športom proti nude"

1500,00

Združenie rodičov pri ZŠ na Levočskej ulici

"SVET GOMBIČKA"

1110,00

ZŠ s MŠ

"DFS Belanček"

1500,00

ZŠ s MŠ , Podzávoz 2739, 022 01 Čadca

"Učme sa zdravo žiť"

1500,00

Spojená škola

"DOBRODRUŽSTVÁ S KNIŽKOU"

1080,00

ZŠ Jánosa Endrӧdyho s VJM Mužla

"Vylezme na vrchol pyramídy"

1400,00

ZŠ s MŠ Zalužice

"Florbalcoop Jednota východu"

1476,00

ZŠ s MŠ
Občianske združenie Silnejší-Slabším
ZŠ Jozefa Horáka
Základná umelecká škola

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

40928,00
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