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Príhovor predsedu Správnej rady nadácie
Milí priatelia a podporovatelia Nadácie COOP Jednota,
v uplynulom roku 2021 dosiahla Nadácia COOP Jednota
okrúhle výročie - dvadsať rokov od začiatku svojej činnosti.
Rád by som vám preto predložil krátku bilanciu nadačných
aktivít za celé obdobie existencie našej nadácie.
Za tento čas sme prežili rôzne situácie, podali pomocnú
ruku mnohým ľuďom a organizáciám. Museli sme sa však
vyrovnať aj s krízovými stavmi a obdobiami, z ktorých azda
najťažším boli posledné roky z dôvodu boja s pandémiou
koronavírusu.
Nadácia COOP Jednota začala svoju činnosť hneď
po svojom založení v roku 2001 a to pomocou konkrétnym
ľuďom. V tejto činnosti pokračuje dodnes. V rámci sociálnej
pomoci podporuje deti a mladých ľudí s vrodenými
chorobami, ako aj neziskové organizácie venujúce sa
starostlivosti o ťažko chorých. Nadácia dodnes prerozdelila
medzi žiadateľov v tejto oblasti sumu 314 tisíc eur.
Nadácia pomáhala ľuďom počas povodní či iných živelných pohrôm, ktoré ich zasiahli. V rámci
týchto aktivít poskytla finančné prostriedky vo výške 120 tisíc eur. Počas 14 rokov trvania
programu Jednota pre školákov prispievala nadácia sumou takmer 2,1 mil. eur na športové
aktivity žiakom základných škôl a osemročných gymnázií na území celého Slovenska.
Hlavným cieľom 12 rokov trvajúceho grantového programu Nech sa nám netúlajú bolo viesť
deti a mladých ľudí k správnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času. Na projekty
podporujúce vhodné voľnočasové aktivity prispela nadácia čiastkou takmer 480 tisíc eur.
O zvýšenie úrovne poskytovaných služieb sa nadácia stará podporou slovenského
zdravotníctva. Počas 20 rokov svojej činnosti prispela čiastkou takmer 1,5 mil. eur na nákup
viac ako 200 lekárskych prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení vo všetkých
krajoch Slovenska.
Na prebiehajúcom grantovom programe zameranom na podporu lokálnych komunít sa aktívne
podieľajú aj všetky regionálne spotrebné družstvá skupiny COOP Jednota. Program poskytuje
verejnosti možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia lokálnych potrieb a prispieť k zveľadeniu
svojho okolia. Za 5 rokov trvania programu prispela nadácia na realizáciu 129 projektov
zameraných na budovanie komunitného zázemia, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu
životného prostredia a ďalších miestnych iniciatív sumou 734 tisíc eur.
20 rokov existencie Nadácie COOP Jednota naplnených charitatívnou činnosťou je jasným
dôkazom toho, že dobročinnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej podnikovej kultúry.
Milí priatelia, dámy a páni, na záver mi dovoľte poďakovať vám za vašu podporu a priazeň
a súčasne vám zaželať pevné zdravie, ktoré ja osobne považujem za to najdôležitejšie v živote
človeka.

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 s účinnosťou od 1.7.2020 Nadačná listina
Nadácie COOP Jednota 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;
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
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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
6 členov

❖ Dozorná rada nadácie
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. Ivan Bzdúšek (od 25.05.2021)
Ing. Ján Koza
Ing. Ľudovít Kulcsár
Ing. Peter Tužinský
Ing. Bohuslav Uváčik (do 24.05.2021)

❖ Správca nadácie
Ing. Ján Bilinský
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Aktivity Nadácie COOP Jednota v roku 2021
Podpora zdravotníctva
„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“
— Václav Havel, prezident, dramatik
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.
Nadácia COOP Jednota aj v roku 2021 pokračovala v plnení plánu programu určeného
na podporu zdravotníckych zariadení vo všetkých krajoch Slovenska. V spolupráci
s regionálnymi COOP Jednotami bolo zakúpených 15 lekárskych prístrojov pre zdravotnícke
zariadenia v 9 slovenských mestách a obciach.
V roku 2021 Nadácia COOP Jednota venovala:
❖ Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca rádiofrekvenčný generátor 3. generácie
s príslušenstvom a tumescentnú pumpu s príslušenstvom v celkovej hodnote
10 973,40 eur. Zariadenia sú umiestnené na chirurgickom oddelení nemocnice a sú
používané pri mini invazívnej chirurgii pre pacientov s cievnym ochorením dolných
končatín. Projekt bol zrealizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota
Čadca.
❖ Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Agneši Csidey Fodorovej v obci
Trhová Hradská Darca zariadenia v celkovej hodnote 8 226,90 eur. Prístroje Standard
F200 Analyzer, LabPad INR, Generátor ozónu orange 5000, CARDIAX WiFi/USB, holtery
krvného tlaku ABPM-05 a ABPM-50, resuscitačný set pre dospelých Practicus Bosch II,
veľký nanometrický tlakomer stolový, horúcovzdušný sterilizátor MELAG 75, viacúčelové
kreslo Foza basic mobile určené na transport a vyšetrovanie pacientov a kyslíkový
koncentrátor. Zakúpené prístroje a zariadenie sú umiestnené v ambulancii všeobecného
lekára a používajú sa na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom.
Projekt bol zrealizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Dunajská
Streda.
❖ Nemocnici Snina kompaktnú jednotku Koagulácia VIO 100 C v celkovej hodnote
3 998,32 eur. Zariadenie je umiestnené v príjmovej chirurgickej ambulancii a používa sa
pri menších operačných zákrokoch v lokálnej anestézie a pri úrazoch. Projekt bol
zrealizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Humenné.
❖ Nemocnici AGEL Komárno zariadenia Lymfodrenáž BTL-6000 Lymphastim 12 Topline,
Aplikátor ruka - 8 komôr a Aplikátor nohavice - 24 komôr v celkovej hodnote 4 065,60 eur.
Zariadenia sú umiestnené na neurorehabilitačnom oddelení a používajú sa pri liečbe
pooperačných a poúrazových stavov, kŕčových žíl, migrény, artrózy, dny a opuchov.
Projekt bol zrealizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Komárno.
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❖ Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5 kusov transportných
a multifunkčných kresiel SELLA SLA-IX v celkovej hodnote11 874,00 eur. Kreslá sú
používané na mobilizáciu, pomoc pri vstávaní a bezpečný presun pacientov na štyroch
rôznych oddeleniach fakultnej nemocnice. Projekt bol zrealizovaný v spolupráci
so spotrebným družstvom COOP Jednota Krupina.
❖ Nemocnici AGEL Levice dve transportné ležadlá Stretcher VICO s príslušenstvom
v celkovej hodnote 5 998,46 eur. Ležadlá sú využívané na RTG a sono oddelení na prevoz
pacientov na jednotlivé sonografické pracoviská oddelenia RTG, čím je zabezpečená
nadštandardná starostlivosť o pacientov počas vyšetrenia. Projekt bol zrealizovaný
v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Levice.
❖ Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky manipulačné a masážne ležadlo ML2x,
transportné kolieska s brzdou, motodlahu na kolenný a bedrový kĺb s transportným
vozíkom a príslušenstvom a 3 exempláre modulárneho monitoru vitálnych funkcií Q5
s príslušenstvom v celkovej hodnote 12 218,64 eur. Projekt bol zrealizovaný v spolupráci
so spotrebným družstvom COOP Jednota Nové Zámky.
❖ Národnému ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec peňažný
dar vo výške 6 000,00 eur ako príspevok na zakúpenie ventilačného terapeutického
systému Vapotherm Precision Flow v celkovej hodnote 8 683,20 eur. Zariadenie je
umiestnené na jednotke intenzívnej starostlivosti Národného ústavu v Dolnom Smokovci
a využíva sa na presné dávkovanie medicinálneho kyslíka pri oxygenoterapii detí. Projekt
bol zrealizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom COOP Jednota Poprad.
❖ Kardiologickej ambulancii Bánovce nad Bebravou defibrilátor Lifepak 20e s príslušenstvom
určený na urgentnú starostlivosť pre resuscitačné tímy v celkovej hodnote 7 794,00 eur.
Defibrilátor je umiestnený v Kardiologickej ambulancii a používa sa pri ošetrovaní
kardiologických pacientov. Projekt bol zrealizovaný v spolupráci so spotrebným družstvom
COOP Jednota Topoľčany.
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Sociálna pomoc
„Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej.“
— Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovateľ
Medzi hlavné ciele Nadácie COOP Jednota patrí podpora zdravotníctva s čo najširším
dopadom na občiansku verejnosť. Zo zreteľu však nestráca ani stále sa zvyšujúci počet
žiadostí jednotlivcov, hľadajúcich pomoc v núdzi pre seba alebo pre svoje ťažko choré deti.
Preto medzi trvalé projekty charitatívnej činnosti nadácie už od jej vzniku patrí aj sociálna
pomoc. Adresná pomoc v podobe finančných príspevkov sa zameriava predovšetkým na deti
a mladých ľudí so zdravotnými hendikepmi a občianske združenia zameriavajúce sa na pomoc
deťom a seniorom.
V roku 2021 Nadácia COOP Jednota zakúpila lekárske prístroje zdravotníckym zariadeniam
a poukázala finančné dary fyzickým osobám v celkovej sume presahujúcej 94 500 eur. Za celú
dobu svojej činnosti vložila nadácia do podpory zdravotníctva a sociálnej pomoci v úhrne už
takmer 1,764 mil. eur.
V roku 2021 Nadácia COOP Jednota v rámci sociálnej pomoci poskytla:
❖ Pani Antónii Palubovej z Prešova peňažný dar vo výške 500 eur ako príspevok
na zakúpenie elektrického vozíka pre dcéru Bianku.
❖ Pani Bc. Nikole Ungradyovej z Čaklova peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov
na rehabilitáciu a doplnkové terapie pre syna Jozefa.
❖ Pánovi Danielovi Beňušovi z Prievidze peňažný dar vo výške 800 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Tomáša.
❖ Pani Dáše Katrenčíkovej z Oravskej Lesnej peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu
nákladov na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre syna Richarda.
❖ Pani Diane Zverbíkovej z Trenčína peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Lukáša.
❖ Pani Erike Stankovičovej z Vinného peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre deti Mareka a Danielu.
❖ Pani Ing. Anne Panákovej z Považskej Bystrice peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu
nákladov na rehabilitáciu a doplnkové terapie pre syna Juraja.
❖ Pani Ing. Lucii Kovaľovej z Ťapešova peňažný dar vo výške 850 eur na úhradu nákladov
na rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Tadeáša.
❖ Pani Ing. Márii Melíškovej z Bánova peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Mateja.
❖ Pani Ingrid Ibolyovej z Dubnice nad Váhom peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu
nákladov na rehabilitáciu a doplnkové terapie.
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❖ Pani Ivane Bartkovej z Prešova peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Lujzu.
❖ Pani Ivane Hurákovej z Ťapešova peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Simeona.
❖ Pani Ivete Gostíkovej z Tvrdošína peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Ninku.
❖ Pani Jane Brisudovej z obce Novoť peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Jakuba.
❖ Pani Jane Kosárovej zo Zálesia peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Filipa.
❖ Pani Jane Libiakovej zo Zvolena peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Dávida.
❖ Pani Jane Országhovej z Mníchovej Lehoty peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu
nákladov na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Elišku.
❖ Pani Jarmile Grodnej z Košíc peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov na liečbu,
rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Veroniku.
❖ Pani Jaroslave Baďurovej z Rudiny peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Gabiku.
❖ Pani Juliáne Kohútovej z Prešova peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na rehabilitáciu a doplnkové terapie.
❖ Pani Kataríne Paršovej z Kysuckého Nového Mesta peňažný dar vo výške 500 eur
na úhradu nákladov na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Karin.
❖ Pani Márii Labancovej z Veľopolia peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Andreja.
❖ Pani Mariánovi Klindovi z Nitry peňažný dar vo výške 900 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Eduarda.
❖ Pánovi MDDr. Jakubovi Mackovi z Bardejova peňažný dar vo výške 1 000 eur na úhradu
nákladov na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre syna Marcusa.
❖ Pani Mgr. Ivete Štepicovej z Hucína peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Tobiasa.
❖ Pani Mgr. Kataríne Lenčéšovej z Nitry peňažný dar vo výške 1 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu a doplnkové terapie pri závažnom onkologickom ochorení.
❖ Pani Mgr. Lenke Klimkovej z Krompách peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Elu.
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❖ Pani Michaele Štapinskej z Kukovej peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Adama.
❖ Pánovi Michalovi Ripelovi zo Stráže peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na rehabilitáciu a doplnkové terapie.
❖ Pani Monike Vajdaovej z obce Ohrady peňažný dar vo výške 800 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Tibora.
❖ Občianskemu združeniu Nádej pre Vás pôsobiacemu v Stupave peňažný dar vo výške
850 eur ako príspevok na vytvorenie Domova na polceste v Gbelciach pre mladých ľudí,
ktorí nemajú zabezpečené bývanie po skončení pobytu v detskom domove.
❖ Pánovi Petrovi Kotulovi z Rakovej peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Kláru.
❖ Pánovi Richardovi Hattalovi zo Sokoloviec peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu
nákladov na opravu auta nevyhnutného na prepravu ťažko chorej dcéry Kristíny.
❖ Pani Tatiane Opaterovej z Nižnej peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Richarda.
❖ Pánovi Tomášovi Fuzákovi z Trnavy peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Kristínu.
❖ Pani Veronike Šmelkovej z Rožňavy peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre syna Lukáša.
❖ Pani Veronike Tisoňovej z Oravskej Lesnej peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu
nákladov na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre dcéru Michaelu.
❖ Pani Vladimíre Hirkovej z Pichní peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu nákladov
na liečbu, rehabilitáciu, rehabilitačné pomôcky a doplnkové terapie pre deti Sofiu a Alexa.
❖ Pani Zuzane Obešvovej z Dolných Vesteníc peňažný dar vo výške 500 eur na úhradu
nákladov na liečbu, rehabilitáciu, pomôcky a doplnkové terapie pre syna Mareka.

Ostatné peňažné dary
❖ Zväzu obchodu SR bol poskytnutý finančný dar vo výške 14 500 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.

10

Program podpory lokálnych komunít – 5. ročník
„Spoločné stretnutie je začiatok, spoločný postup je pokrok, spoločná práca je úspech.“
— Edward Everett Hale, sociálny reformátor
Prvý ročník Programu podpory lokálnych komunít sa konal v roku 2017 a so zvyšujúcou sa
účasťou predkladateľov projektov úspešne pokračuje až do súčasnosti. V 5. ročníku nadácia
prijala celkovo 1 380 projektov od 792 organizácií, čo oproti predošlému ročníku predstavuje
nárast o 74%. Za zvýšeným záujmom stojí cielená propagácia programu na všetkých
mediálnych platformách spoločne so zavedením moderného elektronického formulára
na podávanie žiadostí o grant, čím sa nadácia rozhodla znížiť administratívnu náročnosť
predkladania a spracovania projektov, ako aj množstvo použitého papiera.
Príležitosť zapojiť sa aktívne do diania vo vlastnej komunite bola vítaným 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 rôzne mimovládne organizácie. V súlade so zámerom programu sa
navzájom oslovovali, zdieľali svoje nápady a spolupracovali.
Program podpory lokálnych komunít za 5 rokov svojej existencie prispel finančným grantom
na realizáciu 129 lokálnych projektov zameraných na rozvoj miestnych komunít vo všetkých
krajoch Slovenska celkovou čiastkou viac ako 755 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 aj v roku 2021 možné poukázať víťazným projektom 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
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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
prostredníctvom online formulára priamo na regionálne COOP Jednoty. 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 organizácie podliehajúce
kritériám výberu pôsobiace v danej obci alebo meste. Prevažná časť finančných prostriedkov
grantu mala byť investovaná do dlhodobých prostriedkov. Do záverečného hlasovania
postúpilo 26 obcí alebo miest zo všetkých oblastí Slovenska.
Hlasovanie vo vybraných predajniach rovnako ako po minulé roky zabezpečili regionálne
COOP Jednoty. O víťazných projektoch piateho ročníka programu rozhodli svojimi hlasmi
miestni občania, členovia lokálnych komunít. V roku 2021 nadácia podporila občianske
projekty grantmi v celkovej čiastke 154 618 eur.
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Marketingová podpora
Program podpory lokálnych komunít je zameraný na
širokú verejnosť, preto boli informácie o jednotlivých
fázach 5. ročníka šírené prostredníctvom viacerých
mediálnych prostriedkov. Z hľadiska informácií je
nosným komunikačným nástrojom nadačná stránka
www.lokalnekomunity.sk. Na nej boli priebežne
zverejňované
všetky
informácie
súvisiace
s jednotlivými etapami programu. Záujemcovia na
nej mohli sledovať všetky fázy programu, od výzvy
na podávanie žiadostí o grant, cez zverejnenie
popisov projektov vybraných do hlasovania, až
po vyhlásenie víťazných projektov. Nadačná stránka
ponúka priebežne sa meniaci vizuálny kontext
v podobe grafických bannerov s výzvami na účasť
v jednotlivých fázach a v závere programu aj mapu
a popis všetkých víťazných projektov. Na stránke
www.coop.sk sú zverejňované grafické bannery
odkazujúce na informácie umiestnené na stránke
programu.
Program bol vo všetkých svojich fázach podporovaný
rozhlasovými a televíznymi spotmi, newslettrami
a pravidelnými príspevkami na sociálnych sieťach.
Informácie o programe boli šírené tlačovými
správami aj formou platenej inzercie. V pravidelných
intervaloch boli v inzertných novinách COOP
Jednota publikované grafické vizuály informujúce
o jednotlivých etapách programu. Fáza hlasovania
bola podporená aj InStore letákmi, umiestnenými
vo vybraných predajniach COOP Jednoty. Časopis
Jednota uverejnil celostranové výzvy na podávanie
projektov aj na účasť na hlasovaní.
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Víťazné projekty 5. ročníka
Do 5. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bolo v priebehu dvoch
mesiacov prihlásených takmer 1 400 projektov. Z nich vybrali regionálne COOP Jednoty
26 slovenských obcí a miest, v ktorých občania v záverečnom hlasovaní podporili jeden z troch
nominovaných projektov. Víťazným projektom, ktoré počas hlasovania získali od miestnych
občanov najväčší počet hlasov, Nadácia COOP Jednota poukázala grant do výšky 6 tisíc eur.
Dokončené projekty programu sú označené kovovou tabuľkou s textom Tento projekt
podporila Nadácia COOP Jednota.
❖ Projekt č. 1: Rekonštrukcia altánku a prístrešku
Miesto realizácie: Obec Beňuš
Predkladateľ: TJ Slovan Beňuš
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Brezno
Predmetom projektu bola rekonštrukcia altánku a prístrešku v areáli futbalového ihriska
TJ Slovan Beňuš, ktoré slúži občanom Beňuša, futbalistom TJ Slovan Beňuš, aj
Dobrovoľnému hasičskému zboru Beňuš. V neposlednom rade areál slúži aj psičkárom, ktorí
organizujú celoslovenskú súťaž aj bonitáciu. Zároveň na plne využívanom futbalovom ihrisku
hrajú svoje súťažné zápasy dorastenky FK Železiarne Podbrezová, ktoré hrajú najvyššiu
súťaž. V areáli sa nachádza detské ihrisko, kde sa stretávajú mamičky s deťmi z časti obce
Filipovo a prístrešok slúži aj ako útulňa pred nečakaným zlým počasím.
❖ Projekt č. 2: Náučno-oddychová zóna pre deti
Miesto realizácie: Považská Bystrica
Predkladateľ: Mesto Považská Bystrica
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Čadca
Cieľom projektu bolo vybudovať náučno-oddychovú zónu s interaktívnymi drevenými tabuľami
a oddychovými prvkami, ktorá slúži deťom ako učebňa v prírode. Zóna bola postavená
na sídlisku Dedovec v bezprostrednej blízkosti materskej a základnej školy. Mesto a jeho
okolie je turisticky veľmi atraktívne, s významnou faunou a flórou, ktorú chceme hravou formou
priblížiť deťom. Ide o projekt, ktorý je svojim charakterom jedinečný, nakoľko spája oddych
s pobytom v peknom zazelenanom prostredí a má edukatívny charakter.
❖ Projekt č. 3: Príjemné čakanie
Miesto realizácie: Ohrady
Predkladateľ: Obec Ohrady
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Dunajská Streda
Obec Ohrady využila finančný grant na opravu a úpravu autobusových zastávok. Vydláždenie
chodníka a priestoru okolo autobusových zastávok má opodstatnenie z funkčného hľadiska
a bezpečnosti cestujúcich, ale aj z hľadiska estetického. Skultúrnením priestoru autobusových
zastávok obec spríjemnila čakanie cestujúcich a zároveň vytvorila aj pozitívny vizuálny obraz
obce Ohrady ako celku.
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❖ Projekt č. 4: Komunitný ovocný sad
Miesto realizácie: Šaľa
Predkladateľ: Občianske združenie Petra Bošňáka - OZ PB
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Galanta
Projekt komunitného sadu predstavuje nový koncept výsadby stromov v Šali. Opiera sa
o princíp komunitných záhrad. Tento projekt prináša ľudom, ktorí nemajú možnosti zasadiť si
ovocné stromy či už kvôli lokalite alebo druhu bývania, možnosť starať sa o vypestované
dreviny a zbierať ich plody. Komunitný sad je verejný, voľne dostupný, ale zároveň je
prevádzkovaný podľa stanovených pravidiel. Vysadením stromov prispievame aj k udržaniu
biodiverzity.
❖ Projekt č. 5: Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková
Miesto realizácie: Humenné
Predkladateľ: Mesto Humenné
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Humenné
Mesto Humenné má jedinú rekreačnú oblasť a tou je Hubková. Viacerí obyvatelia mesta ju
navštevujú najmä pre jej priaznivý terén, dostupnosť, ale aj krásu okolitej fauny a flóry.
Hubkovou vedie jediný chodník. Tento chodník je využívaný na prechádzky pre rôzne vekové
kategórie od malých až po seniorov, užívajú ho taktiež cyklisti, bežci, v zime sú to bežkári,
v horúcom lete je to oáza chládku a pokoja. Cieľom projektu bolo celkové zveľadenie chodníka
Hubková. V rámci projektu prebehla revitalizácia chodníka, boli doplnené chýbajúce lavičky
a odpadkové koše.

❖ Projekt č. 6: Rozšírenie detského ihriska pri artézskej studni v Číčove
Miesto realizácie: Číčov
Predkladateľ: Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ G. Sámuela
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Komárno
Okolo artézskej studne je veľký upravený park, na ktorom sa nachádza jedna staršia detská
zostava, pre dospelých vonkajšie športové ihrisko a dve zastrešené lavice so stolom. Detské
ihrisko sa nachádza vo frekventovanej časti dediny. Obstaranie nových herných prvkov je
prínosom celej spoločnosti, hlavne pre rodiny s deťmi. V rámci projektu boli do detského ihriska
pri artézskej studni doplnené nové herné prvky, certifikované detské zostavy a prvky určené
do verejných priestranstiev.
❖ Projekt č. 7: Lezecká stena Kriváň
Miesto realizácie: Kriváň
Predkladateľ: Obec Kriváň
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Krupina
Projekt sa zameral na vybudovanie lezeckej steny v priestoroch telocvične ZŠ Kriváň. Lezecká
stena slúži na bouldering. Bouldrovky sú steny s výškou do 5m, na ktorých sa lezie bez istenia.
Ako dopad sa používa molitanové doskočisko. Tento typ stien je mimoriadne vhodný pre školy,
z dôvodu minimálneho rizika zranenia detí a jednoduchej prevádzky.
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❖ Projekt č. 8: Výstavba rekreačno-oddychovej zóny
Miesto realizácie: Jur nad Hronom
Predkladateľ: Obec Jur nad Hronom
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Levice
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov
a návštevníkov obce Jur nad Hronom v okolí rieky Hron. Na dosiahnutie tohto cieľa bola
vybudovaná oddychová zóna s osadenými lavičkami, zeleňou, s pieskoviskom a ohniskom,
nainštalovaná prírodná záhrada vo forme záhonov, dotvárajúce vhodné podmienky
na voľnočasové aktivity. Vybudovanie plochy na sedenie s doplnkovým vybavením a výsadba
prvkov zelenej infraštruktúry prispievajú k skultúrneniu celej zóny.
❖ Projekt č. 9: Vonkajšie fitness
Miesto realizácie: Dúbrava
Predkladateľ: Obec Dúbrava
Výška poskytnutého grantu: 5 500 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Liptovský Mikuláš
V rámci projektu obec vybudovala vonkajšie fitness pre dospelých. Na vonkajšom
priestranstve je umiestnených 6 fitness strojov. Stroje slúžia širokej verejnosti a využívajú ich
všetci obyvatelia a návštevníci obce. Medzi ciele projektu patrila aj motivácia seniorov
k zvýšenému pohybu vytvorením priestoru na zaujímavé pohybové aktivity.
❖ Projekt č. 10: Miesto pre NÁS všetkých
Miesto realizácie: Turčianske Teplice
Predkladateľ: Turiec Together
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Martin
Turčianske Teplice sú známe svojimi liečivými termálnymi prameňmi a krásnou prírodou,
vďaka čomu nás každoročne navštívia tisíce turistov. Cieľom projektu bolo vybudovať
pre návštevníkov a obyvateľov mesta oddychovú zónu s edukatívnym charakterom v oblasti
ochrany životného prostredia. Zónu tvoria lavičky, hojdačky pre deti, edukatívna tabuľa pre deti
s environmentálnym náučným obsahom popisujúcim flóru Turca a rozprávková postava
Ochranca prírody od drevorezbára. V rámci projektu sme vysadili aj stromy, ktoré v oblasti
Turca vyskytujú najčastejšie.
❖ Projekt č. 11: Drezinové depo pre prvý drezinový ovál na Slovensku
Miesto realizácie: Košice
Predkladateľ: Detská železnica Košice
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Michalovce
Cieľom projektu bolo vybudovať depo na uskladnenie a servis drezín, ktoré je súčasťou
drezinového oválu, novej atrakcie, jedinej svojho druhu na Slovensku. Svojou unikátnosťou
presahuje rámec Košického kraja i Slovenska. Drezina je ľahké a veľmi atraktívne železničné
vozidlo na pohon ľudskou silou. Je to lákavá a netradičná pohybová aktivita na koľajniciach.
Poskytuje nový zážitok a netradičný spôsob trávenia voľného času v lesoparku v Čermeľskom
údolí v blízkosti historickej železnice na Alpinke.

16

❖ Projekt č. 12: Bezpečne nielen na bicykli
Miesto realizácie: Oravská Jasenica
Predkladateľ: Základná škola s MŠ M. Hamuljaka
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Námestovo
Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodný priestor a vhodné podmienky v obci Oravská Jasenica
na formálne i neformálne vzdelávanie dopravnej výchovy našich detí a žiakov, a zároveň
na vytvorenie detského outdoorového multifunkčného ihriska, kde by mohli naše deti užitočne
tráviť voľný čas. V obci sa nachádzala nevyužitá asfaltová plocha o rozmeroch 30 x 60 m, na
ktorej boli označené jazdné pruhy, prechody pre chodcov a vodorovné značky. V okolí ihriska
je trávnatá plocha, kde boli osadené detské hracie prvky a lavičky.
❖ Projekt č. 13: Komunitná a oddychová záhrada „Nevyautuj autistu“
Miesto realizácie: Nitra
Predkladateľ: Správa zariadení sociálnych služieb Nitra
Výška poskytnutého grantu: 4 550 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Nitra
Cieľom projektu je zlepšenie kvality života a zmysluplného trávenia voľného času prijímateľov
sociálnej služby, ale aj žiakov, formou vybudovania komunitnej záhrady a zrevitalizovania
vonkajšieho areálu, ktorý poskytuje trvalo udržateľný spoločný priestor. Chýbajúci mobiliár
na trávenie voľného času na čerstvom vzduchu bol doplnený, vo vyvýšených záhonoch si
komunita v rámci terapie a školského vyučovania pestuje ovocie, zeleninu a bylinky a skrášľuje
okolie kvetinovou výsadbou. Komunitná záhrada celoročne plní svoju socializačnú
a vzdelávaciu funkciu.
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❖ Projekt č. 14: Park Hliník Nové Zámky
Miesto realizácie: Nové Zámky
Predkladateľ: Mesto Nové Zámky
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Nové Zámky
Hlavnou myšlienkou projektu bolo z existujúcej plochy zelene vytvoriť nový park s vlastnou
lokálnou identitou, historickým odkazom, umeleckým nádychom a funkčným programom.
Myšlienka návrhu spočívala v prepojení historického odkazu so súčasným poslaním.
Vybudovaním parku vznikla zóna pre oddych a rekreáciu medzi lúkami s podporou
biodiverzity. Návštevníci parku si môžu vychutnávať pohľad na lúčne kvety, stromy a výhľad
do aktívnejšej časti parku medzi dvoma lúčnymi pásmi.
❖ Projekt č. 15: Oddychová a vzdelávacia zóna v školskom areáli
Miesto realizácie: Poprad
Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Poprad-Matejovce
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Poprad
Projekt sa venoval zveľadeniu vonkajšieho areálu školy pre žiakov a učiteľov Základnej školy
s materskou školou v Poprade-Matejovciach. Cieľom bolo skvalitnenie vyučovacieho procesu,
vytvorenie priestoru na osvojovanie si nových vedomostí žiakov zážitkovou formou
v prírodnom prostredí so zameraním na zdravý životný štýl, rozširovanie environmentálneho
povedomia a uľahčenie vyučovacieho procesu pre učiteľov a žiakov. Tento areál plní edukačnú
(edukačné tabule, altánok, pestovateľský kútik) aj relaxačnú úlohu (senzomotorický chodník,
ihrisko).
❖ Projekt č. 16: Komunitná záhrada na ulici SNP
Miesto realizácie: Sabinov
Predkladateľ: Mesto Sabinov
Výška poskytnutého grantu: 5 999 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Prešov
Cieľom projektu bolo vytvorenie komunitnej záhrady na ulici SNP v Sabinove. Realizácia
spočívala v doplnení mestského mobiliáru o 8 lavičiek a výsadbe rôznych druhov okrasných
rastlín v areáli. Záhrada slúži ako verejné priestranstvo na trávenie voľného času a oddych.
Dobudovaním a skvalitnením základnej infraštruktúry v areáli sa priestoru stal estetickejším,
vznikla zaujímavá komunitná záhrada s doplnenou infraštruktúrou a novými okrasnými
rastlinami.
❖ Projekt č. 17: Zóna oddychových športov v HANDparku
Miesto realizácie: Handlová
Predkladateľ: Mesto Handlová
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Prievidza
Hlavným zámerom projektu bolo vytvorenie aktívnej rekreačnej zóny s komunitným rozmerom
v HANDparku. Jadrom zóny sú prvky, ktoré handlovčania dlhodobo žiadajú: vonkajšie
pingpongové stoly, šachové stolíky a petangové ihrisko. Priestor dopĺňa kontajner, ktorý slúži
ako sklad pre športové pomôcky a prístrešok pre tulivaky, flipcharty a potreby na vonkajšie
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stretnutia miestnych komunít, medzi ktoré patrí aj detský a mládežnícky parlament DAMP,
ktorý sa v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít o priestor stará.
❖ Projekt č. 18: Workoutové ihrisko pre materskú školu
Miesto realizácie: Štítnik
Predkladateľ: Obec Štítnik
Výška poskytnutého grantu: 5 994 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Revúca
Ideovým zámerom projektu bolo vytvorenie nového workoutového ihriska pre deti s využitím
rôznych balančných prvkov, lezeckých dráh a prvkov pre precvičovanie lokomočných
schopností. Ihrisko slúži deťom materskej školy, ale aj deťom z obce Štítnik pre športové
trávenie voľnočasových aktivít.
❖ Projekt č. 19: Exteriérová trieda na dvore ZŠ Gajary
Miesto realizácie: Gajary
Predkladateľ: SRRZ - RZ pri Základnej škole Gajary
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Senica
V rámci projektu vznikol na dvore ZŠ komunitný priestor pre vzdelávanie formou zážitkového
učenia pre deti a mládež. V škole prebiehalo zážitkové učenie už aj v minulosti, ale len
v interiéri, čím boli deti ochudobnené o kontakt s prírodou a s vonkajším školským priestorom.
Zo získaného grantu sme vybudovali triedu v prírode priamo v areáli základnej školy, čím sme
podporili aj rozvoj dobrovoľníctva a komunitné aktivity.
❖ Projekt č. 20: Detské ihrisko v Solčanoch
Miesto realizácie: Solčany
Predkladateľ: Obec Solčany
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Topoľčany
Obec Solčany vybudovala detské ihrisko v novej lokalite Mlyny, kde prebieha výstavba a bolo
skolaudovaných 40 nových rodinných domov. Detské ihrisko slúži deťom vo veku od 3 do
12 rokov. Využívajú ho nielen deti zo spomínanej lokality, ale i z iných častí obce. Cieľom
projektu bolo zatraktívniť prostredie a pobyt mladých rodín v novej lokalite obce.
❖ Projekt č. 21: 3x3 Olympijské basketbalové ihrisko v Trenčíne
Miesto realizácie: Trenčín
Predkladateľ: Telovýchovná jednota Štadión Trenčín
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvá: COOP Jednota Žilina a Trenčín
Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia TJ Štadión Trenčín je vybudovať
v spolupráci s mestom Trenčín jedinečný športový areál v Trenčíne. Celý areál je navrhnutý
tak, že je možné všetky časti ihriska premiestniť a organizovať zaujímavé podujatia aj mimo
areálu na námestiach, parkoviskách a iných vhodných priestoroch mesta. Súčasťou areálu sú
mobilné premiestniteľné plastové ihrisko, originálny mobilný basketbalový kôš, mobilné tribúny
pre divákov, ako aj mobilný skladový kontajner. Na ihrisku pravidelne trénujú deti a prebiehajú
rôzne podujatia.
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❖ Projekt č. 22: Detské ihrisko v Červeníku
Miesto realizácie: Červeník
Predkladateľ: Obec Červeník
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Trnava
V spolupráci obce Červeník s dobrovoľníkmi a miestnymi podnikateľmi vzniklo nové detské
ihrisko slúžiace mamičkám a deťom z obce a širokého okolia. V obci bolo pôvodne len jedno
staré ihrisko pre deti, ktoré často podlieha útokom vandalov a je potrebné ho neustále
opravovať, pretože sa nachádza v mieste bez dosahu kamier.
❖ Projekt č. 23: Priestor plný zábavy, priestor plný života
Miesto realizácie: Liesek
Predkladateľ: Obec Liesek
Výška poskytnutého grantu: 5 999 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Trstená
Zámerom projektu bolo oživiť nevyužívanú plochu v obci v blízkosti miestnej komunikácie
v prevažnej miere používanej ako pešia zóna. Daná plocha je ideálnym miestom na príjemné
posedenie mamičiek s deťmi, ako aj na stretávanie sa starých rodičov, ktorí sa starajú o svoje
vnúčatá, kým rodičia pracujú. Obec na ploche vybudovala detské ihrisko so zameraním
na vekovú skupinu detí do 6 rokov. Detské ihrisko disponuje rôznymi hracími prvkami, ako sú
hojdačky, kolotoč a lanový mostík, spĺňajúcimi moderné požiadavky na bezpečnosť, kvalitu
a estetiku.
❖ Projekt č. 24: Promenádny chodník na sídlisku KVP
Miesto realizácie: Sídlisko KVP Košice
Predkladateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Vranov nad Topľou
V projekte promenádneho chodníka sme sa zamerali na skvalitnenie pešieho ťahu,
začínajúceho na malom námestí a končiaceho na frekventovanej zastávke verejnej dopravy.
Tento chodník denne používajú tisíce ľudí využívajúcich služby, verejnú dopravu a prechod do
ďalších častí sídliska. V minulosti okrem asfaltového povrchu nedisponoval žiadnou ďalšou
pridanou hodnotou. Vysoká hustota zástavby sídliska a veľký podiel asfaltových a betónových
plôch spôsobujú prehrievanie ulíc, čím sťažujú obyvateľom peší pohyb, preto sme okolie
promenádneho chodníka osadili stromami a doplnili malú odpočinkovú zónu.
❖ Projekt č. 25: Detské ihrisko materskej školy
Miesto realizácie: Lovča
Predkladateľ: Obec Lovča
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Žarnovica
Získaný grant bol využitý na nákup nových, bezúdržbových hracích prvkov pre detské ihrisko
materskej školy. Ide o dve herné zostavy. Jednu tvorí dvojvežová zostava so šmykľavkou,
tunelom, lezeckou stenou, oblúkovou lanovou sieťou, rebríkom a šplhacou tyčou. Druhá herná
zostava je trojhojdačka s hojdacím hniezdom, klasickým sedadlom a baby-sedadlom. Projekt
bol navrhnutý pre našich najmenších, deti predškolského veku. Tým, že detské ihrisko je
verejne dostupné, majú nové herné prvky veľmi široké využitie. Poloha ihriska je v centre obce,
čo maximalizuje jeho využiteľnosť.
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❖ Projekt č. 26: DirtPark Rajecké Teplice
Miesto realizácie: Rajecké Teplice
Predkladateľ: Susedia spod Skaliek
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Žilina
DirtPark Rajecké Teplice je fungujúci komunitný projekt, ktorý vznikol na základe aktivity
miestnej mládeže. Získaný grant umožnil významne zvýšiť kvalitu športoviska a sprístupniť ho
ešte širšej verejnosti. Dlhodobým zámerom komunity je vytvorenie bezpečného priestoru
na aktívne trávenie voľného času ľudí z miestnej i širšej komunity. Úpravou povrchu dráhy
pre bicykle (pumptracku) a vytvorením zázemia v podobe zastrešenej oddychovej zóny
a skladu bola zvýšená atraktivita priestoru s dôrazom na bezpečnosť športujúcich detí.
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Prehľad darcov za rok 2021
V prehľade sú uvedení darcovia, od ktorých sme prijali príspevky v priebehu roku 2021
a hodnota ich darov (resp. výška prostriedkov od toho istého darcu) presiahla hodnotu 300 eur.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme za podporu.

Fyzické a právnické osoby
Nadácia Dobrý obchodník

14 700 €

B. M. Kávoviny

2 000 €

WORKTEX chránená dielňa s. r. o.

1 722 €

Program podpory lokálnych komunít
RAJO, a. s.

20 000 €

Unilever Slovensko, s. r. o.

20 000 €

Slovenské pramene a žriedla, a. s.

20 000 €

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

40 000 €

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

20 000 €

Unilever Slovensko, s. r. o.

20 000 €

Slovenské pramene a žriedla, a. s.

20 000 €

Informácie k zákonom stanoveným oblastiam
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné a neplatené, členom ani správcovi nadácie nebola
za výkon funkcie poskytnutá žiadna finančná odmena.
Prehľad o činnosti nadačných fondov
V roku 2021 nebol v rámci Nadácie COOP Jednota vytvorený nadačný fond.
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Rozpočet Nadácie COOP Jednota na rok 2021
PRÍJMY
Plán na rok 2021

Skutočnosť za 2020

180 000 €

195 064,00 €

0€

0,00 €

72 000 €

80 181,28 €

252 000 €

275 245,28 €

Plán na rok 2021

Skutočnosť za 2020

67 000 €

42 120,09 €

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

160 000 €

131 437,88 €

20 000 €

14 550,00 €

0€

12 000,00 €

A. SPOLU

247 000 €

200 107,97 €

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 2021

Skutočnosť za 2020

0€

0,00 €

500 €

600,00 €

10 €

20,00 €

0€

0,00 €

0€

0,00 €

0€

0,00 €

1 990 €

11 039,70 €

2 500 €

11 659,70 €

249 500 €

211 767,67 €

Plán na rok 2021

Skutočnosť za 2020

Príjmy celkom

252 000 €

275 245,28 €

Výdavky celkom

249 500 €

211 767,67 €

2 500 €

63 477,61 €

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
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Príjmy Nadácie COOP Jednota k 31.12.2021
A. Príspevky z podielu zaplatenej dane za rok 2020 prijaté v roku 2021
Príspevky z podielu zaplatenej dane

104 605,69 €

A. CELKOM

104 605,69 €

B. Program podpory lokálnych komunít – 5. 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

40 000,00 €

B. CELKOM

100 000,00 €

C. Program podpory lokálnych komunít – 5. ročník – charitatívna reklama
RAJO, a. s.

20 000,00 €

Unilever Slovensko, spol. s. r. o.

20 000,00 €

Budiš, a. s.

20 000,00 €

C. CELKOM

60 000,00 €

D. Príspevky od iných právnických a fyzických osôb
Nadácia Dobrý obchodník

14 700,00 €

B. M. Kávoviny

2 000,00 €

WORKTEX chránená dielňa s. r. o.

1 722,39 €

Ostatní nezverejnení darcovia
D. CELKOM
E. Bankové úroky
PRÍJMY CELKOM (A + B + C + D + E)
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5,00 €
18 427,39 €
0,00 €
283 033,08 €

Výdavky Nadácie COOP Jednota k 31.12.2021
A.1 Výdavky z podielu zaplatenej dane za rok 2019 prijatých v roku 2020
Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Fodorova - lek. prístroje

8 226,90 €

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica- transportné kreslo

11 874,00 €

FNsP Nové Zámky- masážne ležadlo, motodlaha, modul. monitor

12 218,64 €

Kardiologická ambulancia MUDr. Peter Blaško - defibrilátor s prísl.

7 721,07 €

A.1 CELKOM

40 040,61 €

A.2 Výdavky z podielu zaplatenej dane za rok 2020 prijatých v roku 2021
Kardiologická ambulancia MUDr. Peter Blaško - defibrilátor s prísl.
Kysucká NsP Čadca - lekárske prístroje

72,93 €
10 973,40 €

Nemocnica AGEL Komárno - lekárske prístroje

4 065,60 €

Nemocnica AGEL Levice - transportný vozík

5 998,46 €

Nemocnica Snina - kompaktná jednotka Koagulácia VIO

3 998,32 €

NÚDTaRCH Dolný Smokovec - peňažný dar

6 000,00 €

Antónia Palubová - peňažný dar

500,00 €

Bc. Nikola Ungradyová - peňažný dar

850,00 €

Daniel Beňuš - peňažný dar

800,00 €

Dáša Katrenčíková - peňažný dar

500,00 €

Diana Zverbíková - peňažný dar

500,00 €

Erika Stankovičová - peňažný dar

500,00 €

Ing. Anna Panáková - peňažný dar

850,00 €

Ing. Lucia Kovaľová - peňažný dar

850,00 €

Ing. Mária Melíšková - peňažný dar

500,00 €

Ingrid Ibolyová - peňažný dar

500,00 €

Ivana Bartková - peňažný dar

500,00 €

Ivana Huráková - peňažný dar

500,00 €

Iveta Gostíková - peňažný dar

500,00 €

Jana Brisudová - peňažný dar

500,00 €

Jana Kosárová - peňažný dar

500,00 €

Jana Libiaková - peňažný dar

500,00 €

Jana Országhová - peňažný dar

500,00 €

Jarmila Grodná - peňažný dar

500,00 €

Jaroslava Badurová - peňažný dar

500,00 €

Juliána Kohútová - peňažný dar

500,00 €

Katarína Paršová - peňažný dar

500,00 €

Mária Labancová - peňažný dar

500,00 €

Marián Klinda - peňažný dar

900,00 €
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MDDr. Jakub Macko - peňažný dar

1 000,00 €

Mgr. Iveta Štepicová - peňažný dar

500,00 €

Mgr. Katarína Lenčéšová - peňažný dar

1 500,00 €

Mgr. Lenka Klimková - peňažný dar

500,00 €

Michaela Štapinská - peňažný dar

500,00 €

Michal Ripel - peňažný dar

500,00 €

Monika Vajdaová - peňažný dar

800,00 €

Občianske združenie Nádej pre vás - peňažný dar

850,00 €

Peter Kotula - peňažný dar

500,00 €

Richard Hattala - peňažný dar

500,00 €

Tatiana Opaterová - peňažný dar

500,00 €

Tomáš Fuzák - peňažný dar

500,00 €

Veronika Šmelková - peňažný dar

500,00 €

Veronika Tisoňová - peňažný dar

500,00 €

Vladimíra Hirková - peňažný dar

500,00 €

Zuzana Obešvová - peňažný dar

500,00 €

A.2 CELKOM

54 508,71 €

A. CELKOM

94 549,32 €

B. Výdavky na Program podpory lokálnych komunít
Detská železnica Košice, o. z.
Mesto Handlová

6 000,00 €
6 000,00 €

Mesto Humenné

6 000,00 €

Mesto Nové Zámky

6 000,00 €

Mesto Považská Bystrica

6 000,00 €

Mesto Sabinov

5 999,00 €

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

6 000,00 €

Občianske združenie Petra Bošňáka

6 000,00 €

Obec Červeník

6 000,00 €

Obec Dúbrava

5 500,00 €

Obec Jur nad Hronom

6 000,00 €

Obec Kriváň

6 000,00 €

Obec Liesek

5 999,00 €

Obec Lovča

6 000,00 €

Obec Ohrady

6 000,00 €

Obec Solčany

6 000,00 €

Obec Štítnik

5 994,00 €

Správa zariadení sociálnych služieb Nitra

4 550,00 €

SRRZ - RZ pri Základnej škole Gajary

6 000,00 €
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Susedia spod Skaliek

6 000,00 €

Telovýchovná Jednota Slovan Beňuš

6 000,00 €

Telovýchovná Jednota Štadión Trenčín

6 000,00 €

Turiec Together

6 000,00 €

Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica

6 000,00 €

Základná škola s MŠ Poprad - Matejovce

6 000,00 €

Združenie maďarských rodičov na SK ZŠ s MŠ G. Samuela
Základná škola Galanta

6 000,00 €
576,00 €
154 618,00 €

B. CELKOM
C. Ostatné peňažné dary
Zväz obchodu Slovenskej republiky - vzdelávanie

14 500,00 €

C. CELKOM

14 500,00 €
263 667,32 €

SPOLU (A + B + C)
D. Ostatné výdavky
a. Čisté úroky za rok 2021
b. Ostatné dane a poplatky (DPH)

0,00 €
12 000,00 €

c. Osobné náklady (mzdy, odvody)

0,00 €

d. Bankové poplatky

379,50 €

e. Ostatné služby (overovanie, zverejnenie)
f.

3,50 €

Režijné náklady (účtovné, konzultačné a marketingové služby)

g. Daň z príjmov

2 483,21 €
4 140,00 €
19 006,21 €

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

282 673,53 €

CELKOVÁ BILANCIA 2021
Plán na rok 2021

Skutočnosť 2021

Príjmy celkom

252 000 €

283 033,08 €

Výdavky celkom

249 500 €

282 673,53 €

2 500 €

359,55 €

Zostatok

Nadácia časovo rozlíšila príjmy z podielu zaplatenej dane, ktoré v roku 2020 prijala,
nevyčerpala a použila v roku 2021 v sume 40 040,61 €. V roku 2021 časovo rozlíšila
a presunula do roku 2022 prijaté príjmy z podielu zaplatenej dane, ktoré nestihla vyčerpať,
vo výške 50 096,98 €. V roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu neboli zrealizované projekty
podpory lokálnych komunít vo výške 23 350 €, ktoré boli zrealizované v roku 2021.
Nadácia v roku 2021 časovo rozlíšila a presunula do roku 2022 prijaté príjmy z podielu
zaplatenej dane, ktoré nestihla vyčerpať, vo výške 50 096,98 €. Časovo rozlíšené príjmy z roku
2021 sú zahrnuté v tabuľkách vyššie v rámci príjmov.
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