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Milí priatelia,
turbolentný, a pre mnohých náročný bol rok 2016. Tak ako
všetci aj my sme sa snažili v tomto roku ustáť pred dôležitými
úlohami a predsavzatiami výsledkom čoho sú aktivity, ktoré
mi teraz, ako predsedovi, dovoľte, predstaviť.

Spôsob využívania voľného času je parametrom pre sledovanie životného
štýlu, ale tiež ukazovateľom zmysluplnosti života. Voľný čas, ktorý nie je
správne využitý robí človeka nespokojným a ľudia neraz svojím konaním
ohrozujú nielen seba, ale aj iných. Preto je potrebné venovať problematike
voľného času, nielen dospelých, ale aj detí a mládeže, veľkú pozornosť.
Nadácia sa o to snaží už dvanásť rokov prostredníctvom projektu Nech sa
nám netúlajú. V minulom roku spomedzi 292 projektov bolo odmenených 30
projektov sumou 40 570 €. Počas realizácie tohto projektu sa nám podarilo
spomedzi 2 716 prihlásených projektov odmeniť finančným grantom 287
projektov v celkovej hodnote viac ako 476 tis. €. Teší ma, že okrem rodiny
existujú inštitúcie, ale aj jednotlivci, ktorí sa snažia výrazne pôsobiť na deti
a mládež v ich voľnom čase. Každý kto pracuje s deťmi túži vidieť ich radosť
pri riešení hravých úloh a ich dokončievania a obmieňania. Úspech je veľká
odmena,, ktorú dosiahneme, ak sa budeme s nimi rozprávať a počúvať, čo
nám chcú povedať.

Je známe z dlhodobých štúdií, že pravidelný pohyb u detí a mládeže znižuje
chorobnosť, udržuje v norme telesnú hmotnosť a má pozitívny dopad na
psychiku detí. Niektoré štúdie ale ukazujú, že deti nemajú dostatok
pohybových aktivít - začína sa u nich prejavovať sklon k sedavej a pasívnej
zábave ( sledovanie televízie, hranie počítačových hier), čoho dôsledkom je
narastanie civilizačných chorôb. Preto je veľmi dôležité, aby sa deti a mládež,
čo najviac pohybovali, a to nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v čase
svojho voľna. Nadácia sa preto rozhodla pokračovať v roku 2016 v realizácii,
v poradí už XIV. ročníka projektu Jednota pre školákov, ktorého súčasťou
je aj súťaž Jednota Futbal Cup. Do súťaže sa v minulom roku zapojilo celkovo
849 ZŠ, ktorým nadácia darovala spolu 15 000 basketbalových lôpt v hodnote
161 550 €.
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Život ukazuje, že človek si uvedomuje hodnoty až keď ich stratí. Týka sa to
všetkého, či už lásky, zdravia alebo rodiny... Každý z nás má úplne iný rebríček
hodnôt, ktorý sa počas života mení, preto ľudia konajú odlišne. Medzi dôležité
hodnoty v živote človeka, a aj spoločnosti patrí určite potreba pomáhať
druhým ľuďom, pomáhať si navzájom. Bez pomoci druhých sme častokrát
absolútne stratení a nedokážeme prežiť. Pomáhať druhým, slabším,
spolupodieľať sa na vytváraní spoločného dobra je už 16. rok hlavným
poslaním nadácie. V roku 2016 nadácia zakúpila pre 20 nemocníc na území
Slovenska lekárske prístroje a zariadenia v celkovej hodnote viac ako
116
tis. € a poskytla 5 rodinám s ťažko chorými deťmi, a taktiež na podporu
vzdelávania peňažné dary v hodnote 28 205 €.

Milí priatelia,
rok 2017 je rokom, o ktorom sa hovorí, že bude ťažký, intenzívny a plný
napätia, zmien a tvrdej práce. Preto chcem nadácii zaželať úspešnosť
pripravovaných projektov.
Dovoľte mi, prosím, v mene Nadácie COOP Jednota, ale aj vo svojom mene
poďakovať Vám, jednotlivcom, štedrým donorom, a aj ostatným ktorí sa počas
roka 2016 zapojili do aktivít nadácie, alebo nás v našom úsilí podporili, či už
to bolo svojimi podnetmi, ochotou k spolupráci alebo finančnou pomocou.

Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie
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Orgány nadácie:
1. SPRÁVNA RADA – 6 členov
Ing. Gabriel Csollár
predseda Správnej rady nadácie
Členovia:
Ing. Július Belovič
Ing. Miroslav Janík
Ing. Ján Šlauka
Ing. František Hric
Ing. Jozef Vahančík
2. DOZORNÁ RADA – 6 členov
Ing. Štefan Mácsadi
predseda Dozornej rady nadácie
Členovia:
Ing. Bohuslav Uváčik
Ing. Ľudovít Kulcsár
Ábel Tužinský
Ing. Štefan Bujňák
Ing. Ján Koza
SPRÁVCA NADÁCIE
Ing. Ján Bilinský
Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 06. 2001 zriadil zriaďovateľ COOP CENTRUM,
a.s. Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 30 789 214, nadáciu pod
názvom „Nadácia Jednota COOP“.
Rozhodnutím MV SR zo dňa 10.10.2001 bola nadácia zapísaná do registra
nadácií pod č. 203/Na-96/627 a vznikla pod názvom Nadácia Jednota
COOP.
V súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Správnej rady nadácie
Nadácia Jednota COOP bol podaný návrh na zmenu zapisovaných
skutočností do registra nadácií na MV SR . MV SR vykonalo tieto zmeny dňa
19.07. 2002 pod číslom 203/Na-96/627-1.
Účelom nadácie je:
a/podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva,
podpora a rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry a umenia, sociálna
pomoc, ako aj pomoc chorým a zdravotne postihnutým osobám, spočívajúca
najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte
nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie;
b/podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci
a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na
5
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vzdelávacie aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov,
v ktorých sa vzdelanie poskytuje;
c/ podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív
a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji, za účelom
naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému, s cieľom zvýšenia
spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to
najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie
projektov.
Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie:
1. zmeny vykonané v nadačnej listine:
- 02.07.2003 - DODATOK č. 1
- 02.07.2003 - DODATOK č. 2
- 15.07.2004 - DODATOK č. 3
- 26.05.2005 - DODATOK č. 4
- 31.07.2006 - DODATOK č. 5
- 07.01.2008 - DODATOK č. 6
- 25.08.2008 - DODATOK č. 7
- 12.06.2009 - DODATOK č. 8
- 10.12.2009 - DODATOK č. 9
- 01.07.2010 - DODATOK č.10
- 10.05.2011 - DODATOK č.11
- 08.08.2011 - DODATOK č.12
- 27.08.2013 - DODATOK č.13
- 14.10.2014 – DODATOK č.14
- 25.02.2015 – DODATOK č.15
- 23.11.2016 – DODATOK č.16
2.dňa 04.05.2004 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné funkčné
obdobie s účinnosťou od 23.06.2004.
3. dňa 24.04.2007 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné funkčné
obdobie s účinnosťou od 24. 06. 2007 a nového predsedu Správnej rady
nadácie, ktorý bol zvolený na 3-ročné funkčné obdobie.
4. dňa 28.08. 2007 nového správcu nadácie, ktorý bol zvolený na 3-ročné
funkčné obdobie s účinnosťou od 29.08.2007.
5. dňa 10. 12. 2009 rozhodnutie Správnej rady nadácie o zlúčení nadácie
Nadácia Jednota COOP s nadáciou Nadácia Vaša Jednota.
6. dňa 26.05.2010 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné funkčné
obdobie a nového predsedu Správnej rady a predsedu Dozornej rady, ktorí
boli zvolení na 3-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 25.06.2010.
7. dňa 26. 05. 2010 nového správcu nadácie, ktorý bol zvolený na 3- ročné
funkčné obdobie s účinnosťou od 30.08.2010.
8. dňa 29.05.2013 nové orgány Správnej a Dozornej rady nadácie, ktoré boli
volené na 3-ročné funkčné obdobie, nového predsedu SR a predsedu DR, ktorí
boli zvolení s účinnosťou od 26.06.2013.
9. dňa 29.05.2013 nového správcu nadácie, ktorý bol zvolený na 3-ročné
funkčné obdobie s účinnosťou od 31.08.2013.
10. dňa 25.02.2015 nového člena Správnej rady nadácie, ktorý bol zvolený na
3-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 10.02.2015.
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11. dňa 02.05.2016 nové orgány nadácie, predsedu Správnej rady a Dozornej
rady a správcu nadácie, ktoré boli volené na 3- ročné funkčné obdobie
s účinnosťou od 27.06.2016.
12. dňa 14.06.2016 nového člena Dozornej rady nadácie, ktorý bol volený na
3-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 24.05.2016.
13. dňa 23.11.2016 nový názov nadácie „Nadácia COOP Jednota“;

I.

HLAVNÉ AKTIVITY nadácie NADÁCIA COOP JEDNOTA V ROKU
2016

II.

PREHĽAD O DARCOCH (HODNOTA
DAROV ALEBO VÝŠKA
PROSTRIEDKOV OD TOHO ISTÉHO DARCU PRESAHUJE 332€)

III.

VÝNOSY NADÁCIE k 31. 12. 2016

IV.

NÁKLADY NADÁCIE k 31. 12. 2016

V.

NÁVRH ROZPOČTU NADÁCIE NA ROK 2016

VI.

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE A INÉHO
ORGÁNU

VII.

PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV

VIII. PREHĽAD VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV
IX.

FINANČNÁ SPRÁVA
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k finančnej správe
- Správa audítora
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I.

HLAVNÉ AKTIVITY Nadácie COOP Jednota v roku 2016
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

„Jedno z najväčších tajomstiev života je že len to, čo robíme pre
druhých, naozaj za niečo stojí.“
Lewis Carroll

Každý z nám vyznáva nejaké hodnoty. Hodnoty,
ktoré odrážajú objektívny stav vecí a javov, ale aj
ich
individuálny
zmysel pre človeka.
Existujú aj hodnoty,
s ktorými sa veľa
ľudí
stotožňuje.
Medzi ne bezpochyby patrí pomoc ťažko
chorým ľuďom, pomoc ľuďom postihnutým
živelnou pohromou alebo poskytnutie pomoci
mladým ľuďom na vzdelanie. Bez pomoci
druhých je mnohokrát človek absolútne stratený a nedokáže prežiť.
Napĺňanie nášho poslania si vyžaduje neustále zlepšovanie sa. Preto nadácia
aj v roku 2016 pomáhala rodinám s ťažko chorými deťmi , ako aj chorým,
prostredníctvom
nemocníc,
ktorým
zakupovala
lekárske
prístroje
a zariadenia. Celkovo bolo zakúpených 20 lekárskych prístrojov v hodnote
116 272,52 €.
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V roku 2016 nadácia :
1. zakúpila pre:
» Odborný liečebný ústav psychiatrický
v Prednej Hore automatizovaný externý
defibrilátor Lifepak 1000 a prístroj na
kvantitatívne stanovenie CRP, bez
testov v celkovej hodnote 3 900 €.
Defibrilátor je umiestnený v priestoroch 1.
oddelenia medicíny drogových závislostí
a slúži
pacientom ústavu
v prípade
resuscitácie. Prístroj na kvantitatívne
stanovenie CRP je umiestnený v laboratóriu SVaLZ a používa sa na
diferenciálnu diagnostiku bakteriálnych a vírusových zápalových
ochorení u pacientov.
» FNsP J.A. Reimana v Prešove 12
zvodový EKG prístroj BLT E70,
vrátane stolíka s držiakom v celkovej
hodnote 2 376 €. Lekárske prístroje sú
umiestnené
na
oddelení
cievnej
chirurgie a slúžia pri vyšetreniach
pacientov s cievnymi ochoreniami.

» FNsP v Nových Zámkoch 4 ks modulárnych monitorov vitálnych
funkcií Q5 v celkovej hodnote 7 975 €. Modulárne monitory sú
umiestnené na Klinike vnútorného lekárstva II. a používajú sa pri
monitorovaní vitálnych funkcií pacientov s mimoriadne závažnými
poruchami vnútorného prostredia na Jednotke intenzívnej metabolickej
starostlivosti. Ďalej boli zakúpené(5 ks) nemocničné lôžka spolu
s matracom a príslušenstvom v hodnote 3 900 €. Nemocničné lôžka
sú umiestnené na oddelení klinickej onkológie – ambulantná časť
a slúžia onkologicky chorým pacientom, ktorí absolvujú ambulantnú
chemoterapiu.
»
Hornooravskú
NsP
v Trstenej
2
ks
polohovateľných zdvíhacích hydraulických
lôžok s polohovaním chrbta a nôh PLH-N85-00
s príslušenstvom, 2 ks matracov a nočný
stolík v celkovej hodnote 4 000 €. Lôžka sú
umiestené na oddelení dlhodobo chorých
pacientov a slúžia na skvalitnenie poskytovanej
zdravotnej starostlivosti imobilným pacientom.
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» Domov sociálnych služieb
ONDAVA
v Rakovci nad Ondavou 4 ks elektrických
polohovateľných postelí s matracom a 2
ks
polohovacích
kresiel
otočných
a s masážou MD-18/3 OH MS v celkovej
hodnote 4 000 €. Lôžka sú umiestnené na
izbách
a slúžia
pacientom
dlhodobo
pripútaným na lôžko.

»Východoslovenský
onkologický
ústav
v Košiciach lekársky prístroj HOPKONS
Telescope v celkovej čiastke 3 000 €. Prístroj
je umiestnený na oddelení ORL
a slúži
k poskytovaniu
zdravotnej
starostlivosti
onkologickým pacientom.

» Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom
Smokovci 4 ks germicídnych žiaričov a vyšetrovacie masážne
lehátko v hodnote 3 900 €. Žiariče sú umiestnené v priestoroch
čakární pred pneumologickou a imunoalergologickou ambulanciou, na
detskom lôžkovom oddelení a slúžia ambulantným aj hospitalizovaným
detským pacientom s ochoreniami respiračného systému. Masážne
lehátko je umiestnené na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie a využívajú ho detskí pacienti s ochoreniami respiračného
a pohybového systému.
» OCULOSANUS, s.r.o.,Očná ambulancia v Leviciach notebook
LENOVO Idea PadB51-80, WiFi Router, antivírusový program, HP
LaserJet
a CB
Laserovú
sieťovú
multifunkciu
a CBM
horúcovzdušný 20 l sterilizátor v celkovej čiastke 1 550 €. Lekárske
zariadenia sú umiestnené v očnej ambulancii MUDr. Gunárovej
a slúžia pri vyšetreniach pacientov a na tlač receptov a lekárskych
správ.
» Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Kaprálika
prístroj na rýchle zmeranie CRP a FOB test, ABI BOSO na meranie
členkových tlakov, Airsep New Instensitz 81 s 2 výstupmi, Oxi Bell
K3 a prenosný defibrilátor Heat Sine PAD 300P AED v hodnote
8 099,53 €. Lekárske prístroje sú umiestnené v ambulancii MUDr.
Kaprálika a sú využívané pri návštevách chorých pacientov (určenie
zápalu, zúženie ciev, pľúcne ochorenie.....).
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» Liptovskú NsP MUDr. Ivana Stodolu
Liptovský Mikuláš
kardiotokograf
Philips Avalon FM20 vrátane dvoch
inteligentných digitálnych sond,
Antepartum Kit a príslušenstva
v celkovej hodnote 6 300 €. Lekársky
prístroj je umiestnený na pôrodnej
sále a využíva sa pri monitorovaní
rodičky počas pôrodu.

»FN Nitra EKG prístroj Fukuda Cardi Max a interaktívnu tabuľu
s príslušenstvom. Prístroje sú umiestnené na kardiologickej klinike
a slúžia pacientom na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Ďalej nadácia zakúpila pre Neurologickú kliniku 4 počítače a LED
monitor s veľkoformátovým displejom, ktorý nemocnica využíva pri
monitorovaní mozgového prietoku. Celková hodnota lekárskych
prístrojov je 11 871,99 €.

»Univerzitnú nemocnicu Martin monitor vitálnych funkcií B40
v celkovej hodnote 3 960 €, ktorý je umiestnený na Internej klinike –
gastroenterologické oddelenie, JIS a slúži pri monitorovaní vitálnych
funkcií pacienta.

»FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici lôžko INVENT 3C s matracom
a miniatúrny
nefroskop
s príslušenstvom v celkovej hodnote
11 940 €. Lekárske zariadenia sú umiestnené na oddelení miniinvazívnej chirurgie a endoskopie a slúžia bariatrickým pacientom.

»Kysuckú NsP Čadca inkubátor GIRAFFE OMNIBED v celkovej
hodnote 9 400 €. Inkubátor je umiestnený na novorodeneckom
oddelení
a slúži
na podporu základných životných funkcií
novorodencov.
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2. venovala:
☞ SOŠ v Humennom, peňažný dar 4 000 € na zakúpenie nového
vybavenia (elektrická konvekčná pec s príslušenstvom, sklokeramický
sporák
s
odsávačom
pár,
sklokeramická
platňa,
šľahač
a temperovacia vanička), ktoré bude
slúžiť študentom počas odborného
výcviku a na rozvíjanie ich vzdelania.
Peňažný dar na nové vybavenie nadácia
poskytla z dôvodu havarijného stavu
elektrického vedenia (výbuch pece
a následné poškodenie elektrických spotrebičov, ktoré sa nachádzali
v priestoroch, kde sa realizuje odborný výcvik študentov).
☞ ZOCR SR peňažný dar 10 000 € na vzdelávacie aktivity so
zameraním na zvýšenie odbornosti podnikateľov v obchode
a cestovnom ruchu a ich právneho vedomia, ekologického myslenia
a pozitívneho postoja k ochrane životného prostredia v súvislosti
s podnikaním v obchode a CR.

☞ spoločnosti s ručeným obmedzením
KARDIO-ANGIO, Levice peňažný
dar
6 400
€
na
zakúpenie
sondy
na
vyšetrovanie srdca cez pažerák a žalúdok
(detailnejšie zobrazenie štruktúry srdca).
Sonda
je
umiestnená
v angiologickej
ambulancii.

☞ Onkologickému ústavu sv. Alžbety,
s.r.o. Bratislava peňažný dar 10 000 €
- príspevok
na zakúpenie 2 ks
elektricky polohovateľných
lôžok,
ktoré budú
umiestnené na Internej
onkologickej klinike
a
prispievajú
k zlepšeniu ošetrovateľskej starostlivosti
u dlhodobo ležiacich pacientov a tým
je zabezpečený vyšší konfort počas ich
hospitalizácie.
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B.

HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
.

„Nemôžeš zmeniť celý svet, ale môžeš zmeniť celý svet jednému
človeku“.
Albert Einstein

Zdravie je kľúčovým predpokladom pre
priaznivý sociálny, ekonomický i kultúrny vývoj
jedinca. Ak sú ľudia chorí, nemôžu pracovať,
prípadne majú nižšiu výkonnosť ako ľudia
zdraví. Humanitárna pomoc je prejavom
solidarity v krajinách postihnutých prírodnými
katastrofami,
občianskymi
vojnami,
či
spoločenskými konfliktami, ale aj prejavom
pomoci chorým deťom a všetkým, ktorých
choroba pripútala na lôžko, alebo im nedovolí viesť plnohodnotný život.
Nadácia COOP Jednota :
◎ poskytla:
-

pani Kaňovej Tomanovej zo Senice peňažný dar 1 305 € na úhradu
nákladov spojených s rehabilitačným pobytom syna Martinka v ADELI
MEDICAL CENTRUM v Piešťanoch;

-

» Zariadeniu pre seniorov a domov
sociálnych služieb mesta Liptovský
Mikuláš
26
ks
evakuačných
podložiek, členkový pás BCF 4300
a pevný pás na zápästie BCF 4120
v celkovej hodnote 3 700 €. Evakuačné
podložky a pásy bude zariadenie
využívať v prípade ohrozenia a na
ochranu zdravia a života klientov
zariadenia;

-

pani Žáčkovej z Gajár peňažný dar 1 600 € na úhradu nákladov
spojených so zahraničnými kompletnými molekulárnymi vyšetreniami
krvi syna Jakubka;

-

pani Juríkovej z Nitry peňažný dar 2 000 € na úhradu nákladov
spojených s neurorehabilitačným pobytom dcérky Mia;
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-

pani Londákovej z Brezovej pod Bradlom peňažný dar 3 100 € na
úhradu nákladov spojených s rehabilitačným pobytom v ADELI
MEDICAL CENTER;

-

pani Kaňovej zo Sobotišťa peňažný dar 3 100 € na úhradu nákladov
spojených s rehabilitačným pobytom v ADELI MEDICAL CENTER;

-

pani Kaňovej-Tomanovej zo Sobotišťa peňažný dar 3 100 € na úhradu
nákladov spojených s rehabilitačným pobytom v ADELI MEDICAL
CENTER.
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C. XIV. ROČNÍK PROJEKTU „JEDNOTA PRE

ŠKOLÁKOV“

Význam
pohybu pre
človeka je nepopierateľný, pozitívne prispieva k fyzickej a psychickej odolnosti
človeka. Jednou z možností, ako vytvoriť deťom a mládeži priestor na
športovanie, na zdravý spôsob života, vytiahnuť ich od televízorov
a počítačových hier, zabezpečiť im dostatok pohybu je projekt Jednota pre
školákov, ktorého súčasťou je súťaž v malom futbale Jednota Futbal Cup.
V súťaži mali chlapci a dievčatá
možnosť ukázať svoje schopnosti,
kolegiálnosť, iniciatívu, samostatnosť ,ale hlavne snahu urobiť niečo pre
svoje zdravie a správnu životosprávu. Tento rok nadácia zrealizovala v poradí
už XIV. ročník, v rámci ktorého darovala 849 zúčastneným základným školám
basketbalové lopty – celkovo bolo odovzdaných 15 000 ks v hodnote 161 550
€. Záujem o tento projekt potvrdzuje aj účasť detí, ktoré sa pravidelne
zúčastňujú súťaže Jednota Futbal Cup. Súťaže, v ktorej nás deti utvrdzujú,
že sú talentované, rady hľadajú nových priateľov, tešia sa z víťazstva, učia sa
pracovať na sebe.
Organizátor projektu:

Nadácia COOP Jednota

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“:
Slovenská asociácia športu na školách,
občianske združenie

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

RAJO, a.s.
Jogurty smotanové duo 145g (rada)
Jogurty klasik 125g (rada)
Jogurty Probia 135g
Jogurty Acidko 135g
Brejky 250ml (rada)
Acidko ochutené 250g
Acidko ochutené 450g
Probia drink 330g (rada)
Mlieko M+,1L UHT ,1,5%
HENKEL SLOVENSKO,spol.s.r.o.
Výrobky za Henkel Beauty Care :
Palette
Syoss šampóny, laky, farby na vlasy
FA sprchové gély
Gliss Kur šampóny a kondicionéry
Výrobky za Henkel Detergenty:
Persil
Rex
Silan
Bref
Clin

Schauma šampóny a kondicionéry
DWT Taft laky, penové tužidlá a gély
FA deodoranty
Vademecum zubné pasty

Palmex
Perwoll
Pur
Somat

Unilever Slovensko, spol. s.r.o .
Perla, Flora, Rama, Hera
Lipton, Saga, Hellmanns, Knorr, Bertolli
Dove, Signal, Axe, Rexona, Radox, Impulse, Maryna
Domestos, Cif, Savo, Timotei, Coccolino, Zendium
Algida-všetky značky

16

Výročná správa 2016
☞ Prostriedky projektu a ich použitie:
Partneri projektu - RAJO, a.s., Unilever Slovensko spol. s. r. o. prispeli sumou
40 000 €, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo sumou 65 000 € a
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. sumou 40 000 € (34 056,11 € - 2 % dane
z príjmov za rok 2013 prijaté v roku 2014 a 5 943,89 € bezhotovostný prevod
na účet nadácie). Celkovo sa vyzbieralo 185 000 € , ktoré boli použité:
23 340 €
- SAŠŠ príprava, realizácia a vyhodnotenie súťaže JFC
161 550 €
- nákup 15 000 ks basketbalových lôpt
1 200 €
- peňažný dar víťazným ZŠ (2x600 €)

V mesiacoch september až december 2016 bolo prerozdelených medzi
849 základných škôl 15 000 ks basketbalových lôpt.
☞ Komunikácia a propagácia
- prezentácia v inzertných novinách CJS (IN POTRAVINY
6,12,15/2016)

-

č.

prezentácia v časopise Jednota - január, máj, jún 2016,február 2017
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-

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

-

umiestnenie obchodného mena, ochrannej
podporujúcich projekt na web stránke.

známky

a

výrobkov

Súčasťou projektu bol aj XIII.
ročník
celoslovenskej súťaže
žiakov
a žiačok ZŠ a 8. ročných gymnázií v malom futbale pod názvom Jednota
Futbal Cup.
XIII. ročník súťaže JEDNOTA FUTBAL CUP
Správny cieľ, pútavá forma a športový duch to je to, čo súťaž
Jednota Futbal Cup už trinásť rokov prináša deťom základných škôl na
Slovensku a umožňuje im tak zmysluplne prežívať svoje čas.

♣ Časový harmonogram turnajov:
školské kolá:
okresné kolá:
krajské kolá:
celoštátne finále:

od 1.10.2015 do 31. januára 2016
február 2016 – máj 2016
do 10. júna 2016
14.06.-15.06.2016 - ZŠ v Michalovciach

♣ Vekové kategórie:
- starší žiaci
- žiačky
♣ Pravidlá súťaže: výber z oficiálnych pravidiel malého futbalu.
Okresné kolá - zo základných škôl sa do súťaže prihlásilo celkom 849
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 14. -15.06.2016 si žiaci a žiačky zmerali svoje
sily na futbalovom ihrisku ZŠ v Michalovciach. Mnohé z odohratých zápasov
sa skončili víťazstvom, niektoré porážkou.

VÍŤAZNÉ DRUŽSTVÁ V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

STARŠÍ ŽIACI
1. ZŠ Okružná 17, Michalovce
2. ZŠ Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov
3. ZŠ M. Kukučína, Dolný Kubín

ŽIAČKY
1. ZŠ s MŠ Školská 98, Ľubochňa
2. III. ZŠ Sadová 620, Senica
3. ZŠ Štúrova ul. 18, Myjava
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Kategória „Najlepší HRÁČ“
Vojtko Matúš
ZŠ Okružná 17, Michalovce
Tamara Morávková
III. ZŠ Sadová 620, Senica

Kategória „Najlepší STRELEC“
Michal Marík
ZŠ Devínska 12, Nové Zámky
Lucia Planietová
ZŠ s MŠ Školská 98, Ľubochňa

Kategória „Najlepší BRANKÁR“
Zajíček Brian
ZŠ Devínska 12, Nové Zámky
Alena Balážová
ZŠ Kalinčiakova 12 , Bratislava

Pre zlepšenie podmienok na školách boli školám (849
ZŠ), ktoré sa zúčastnili XIII. ročníka súťaže JFC odovzdané
basketbalové
lopty (celkom 15 000 ks v hodnote
161 550 €).
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D. PROJEKT „NECH SA NÁM NETÚLAJÚ“
XII. ROČNÍK

„Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ - byť
s nimi len tak.“
Pau del Rosso

Voľný čas a voľnočasové aktivity predstavujú typickú oblasť ľudského života,
prinášajú ľuďom radosť zo slobody, priestor pre tvorivosť, možnosť
sebavyjadrenia činnosti, zahrňujúce v sebe telesné, duševné, umelecké
a sociálne prvky. Z hľadiska detí a mládeže je to čas mimo vyučovania, čas
ktorý im poskytuje veľa možností, aktivít a činností, ktoré môžu, ale nemusia
robiť. Niektoré deti dokážu využívať svoj voľný čas aktívne a organizovane,
existuje však iná skupina detí, ktoré ho nevyužíva plnohodnotne alebo to
vôbec nedokáže. Často konajú tak, že ohrozujú, nielen seba, ale aj iných
(porušovanie zákona: krádeže, lúpeže, záškoláctvo, gamblerstvo.....). Okrem
rodiny existujú inštitúcie a aj jednotlivci, ktorí sa snažia výrazne pôsobiť na
deti a mládež v ich voľnom čase. Okrem školy, patria medzi ne hromadné
oznamovacie prostriedky, spoločenské
a neziskové organizácie, centrá
voľného času, alebo kultúrne ustanovizne.
Nadácia sa o to snaží už dvanásty rok prostredníctvom projektu Nech sa nám
netúlajú, ktorej cieľom je vytvoriť pre deti alternatívu trávenia voľného času
prostredníctvom financovania projektov z finančného grantu.
Partneri projektu: Nestlé Slovensko, s.r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
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V rámci XII. ročníka bolo spomedzi 292 projektov, ktoré predložili ZŠ,
občianske združenia, centrá voľného času,
mestá a obce ocenených
30 projektov celkovou sumou 40 570 €.
Finančný grant sa skladal :
 ٭z príspevku spol. Nestlé Slovensko s.r.o.
 ٭zo zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2015

40 000,00 €
1 570,09 €

Komunikácia a propagácia
1. Umiestnenie informácie o realizácii projektu
www.coop.sk

na web

stránke:

2. Prezentácia projektu v časopise Jednota, ktorý vydáva COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo - realizácia v mesiacoch december
2015, marec, jún a november 2016, február 2017

3. Prezentácia projektu v inzertných novinách spoločnosti COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo v č. 1, 13 a 16
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XII. ROČNÍK - VÍŤAZNÉ PROJEKTY
Projekt č.1 „Detský divadelný krúžok
Slniečko“ to je názov projektu, ktorý
predložila Základná škola v Dunajskej
Strede a ktorého cieľom bolo, pomocou
divadielka, naučiť deti orientovať sa
v
priestore, utužovať kamarátstvo, javiskovú
techniku hlasu, artikuláciu hlások. Deti sa
naučili správnu výslovnosť,
prekonávať
hanblivosť a schopnosť nebáť sa. Detské divadielko je bezpečný priestor, kde
deti odkrývajú skutočnosť sveta v príbehoch, ktoré tvoria, spoločne sa hrajú,
trénujú svoje zmysly, vyjadrujú sa telom, prejavujú svoje hlásky v speve,
oživujú čarovnú silu slov a vecí, menia sa na bytosti a tak sa stávajú súčasťou
rôznych príbehov. Výška grantu 1 500 €.
Projekt č. 2 predložila pod názvom „Netúlame sa, neseďme doma -maľujme
a tvorme“ ZŠ s MŠ
Korytárky.
Zámerom
predkladateľa projektu bolo (dielne zamerané na
výtvarnú oblasť) prispievať
k zlepšeniu
podmienok
detí z obce a
okolitých obcí,
a aj detí z detského domova, aby mohli svoj
voľný
čas
tráviť
zmysluplne a aktívne.
Deti nadobudli rôzne
zručnosti v
oblasti
výtvarného umenia, nadviazali nové kontakty s
rovesníkmi, vytvorili si pozitívny vzťah k umeniu,
cit pre krásu a estetické cítenie, čo má vplyv na
celkovú osobnosť dieťaťa. Výška poskytnutého
grantu 1 500 €.
Projekt č. 3 - cieľom projektu pod názvom „Deti
a kone“, ktoré predložil Športový klub DIANELLO
z Malaciek, bolo bezpečne a účelovo poskytnúť deťom
a mládeži zo
sociálne
slabších
rodín
jazdecký
krúžok
a
dať
im
príležitosť naučiť sa komunikáciu
s koňom,
jazdeckú gymnastiku,
jazdecký
výcvik
na
madlách,
základný výcvik v sedle, prácu s koňom zo zeme a na lonži. Výška
poskytnutého grantu 1 500 €.
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Projekt č. 4
pod názvom „Bábka
k bábke- zabavme sa pri rozprávke“
predložilo Centrum voľného času pri ZŚ
s MŠ
Angely
Merici
v
Trnave.
Prostredníctvom projektu predkladateľ
vytvoril podnetné prostredie, kde sa deti
venovali divadlu, primárne bábkovému,
ale i hranému, a taktiež
výtvarnej
a kreatívnej výchove
formou krúžku.
Výška poskytnutého grantu 1 500 €.

Projekt č. 5 – predkladateľ Spojená škola internátna
Breziny Prakovce realizoval, prostredníctvom projektu
pod názvom „Polmaratón hier a pohybu“ súbor
pohybových činností, prostredníctvom ktorých sa
vytvoril celok, tzv. polmaratón pohybových aktivít
v
počte 21. Deti mali možnosť vyskúšať si jednotlivé
druhy umeleckej tvorby a objaviť v sebe doposiaľ skrytý
vzťah k umeniu, ako aj zmysluplne prežiť voľný čas
počas letných prázdnin. Grant bol poskytnutý vo výške
1 380 €.

Projekt č. 6 pod názvom „Voľný čas
s futbalom“ predložil Mestský športový klub
Hubanovo
a jeho
cieľom bolo vytvoriť
futbalový krúžok a zapojiť čo najviac chlapcov
z Hurbanova do jednotlivých kategórií tohto
krúžku, a taktiež oboznámiť deti s pravidlami
futbalu. Na projekt nadácia poskytla grant 750
€.
Projekt č. 7 -

cieľom projektu pod názvom „Letný a
jarný
tábor“,
ktorý
predložilo
Občianske združenie Animatori Dona
Bosca v Komárne bolo realizovať
aktivity
formou
pravidelných
týždenných stretnutí, letných
a
jarných
denných
táborov
a tým
motivovať
deti
k dobru. Taktiež bolo cieľom vytvoriť
výchovné
prostredie prostredníctvom športových
hier, zábavy a rozvíjať v nich nadanie. Výška grantu 750 €.
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Projekt č. 8 –cieľom projektu „Kroje našich
predkov pre DFS ŠAĽANČEK „ bolo
prostredníctvom
súboru
Šaľanček,
obnovovať tradície regiónu, poskytnúť
deťom a mládeži alternatívu trávenia
voľného času so zameraním na kultúrnu a
umeleckú oblasť, rozvíjať rytmické cítenie a
vyhotovenie krojov pre mladých folkloristov.
Prostredníctvom projektu deti získali nových kamarátov, správne držanie tela,
pozitívny vzťah k regiónu
a tradíciám. Výška poskytnutého grantu 1 500
€.
Projekt č. 9 – pod názvom „Tanec je to čo nás baví a spája“ predložilo
Občianske združenie Tanečné štúdio HAPPY DANCE a jeho hlavným cieľom
bolo vytvoriť vyhovujúce a príťažlivé podmienky pre rozvoj detí a mládeže.
Cvičenie rozvíja rytmické cítenie, prednosti a danosti detí, zvyšuje sa
pohyblivosť a obratnosť detí, podporuje rešpektovanie samého seba, svojho
tanečného partnera. Tendenciou bolo nasmerovať deti, aby boli spoľahlivé,
dôsledné, dochvíľne a zodpovedné.Výška poskytnutého grantu bola 1 200 €.
Projekt č. 10 – prilákať deti a mládež do knižnice a prebudiť v nich nadšenie
pre prelistovanie si neobyčajnej knihy, ponúknuť im
plnohodnotnú alternatívu a predstaviť im čítanie ako
zaujímavú voľnočasovú aktivitu, ktorá prináša
zábavu
i poučenie,
spoznávanie
svojho
regiónu,
mesta,
jeho
osobností a pamiatok
ľudovej kultúry to bol
hlavný cieľ projektu „Poďme spolu čítať
a spoznávať svoj kraj“, ktorý predložila Oravská
knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Výška
grantu 1 500 €.

Projekt č. 11 –pod názvom „Tvorivý ateliér“ predložila ZŠ
s MŠ Lemešany a jeho hlavným cieľom bolo rozvíjanie
tvorivých schopností a nadania detí a mládeže pri tvorbe
umeleckých predmetov, manuálnych zručností
a
pracovných návykov, kultúrneho povedomia detí
a
mládeže s ohľadom na kultúrne tradície, podpora prevencie
sociálno-patologických prejavov správania
a podpora
duševného zdravia vplyvom pozitívneho prežívania týchto
aktivít. Poskytnutý grant : 1 500 €.
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Projekt č. 12 –zapojiť detí do športových aktivít prostredníctvom florbalu
v
rámci školy od prvého až po deviaty ročník mimo vyučovania to bol hlavný cieľ
projektu „Florbal pre deti“, ktorý predložila ZŠ s MŠ Bobrov. U žiakov prvého
až tretieho stupňa prebiehalo hranie florbalu zábavnou nesúťažnou formou a
u žiakov od štvrtého do deviateho ročníka sa realizovala florbalová liga
turnajovým spôsobom. Turnaje sa organizovali aj s okolitými školami.
Grant bol poskytnutý vo výške 1 360 €.
Projekt č. 13 – Základná škola Beluša
predložila projekt pod názvom “Tancujem pre
radosť, tancujem svoj sen“. Cieľom projektu
bolo viesť deti
k pravidelnej pohybovej
činnosti, vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a
hudbe, zlepšiť zdravotný a fyzický stav, naučiť
deti správnemu držaniu tela, dýchaniu,
základom pohybovej koordinácie, naučiť
krátke choreografie, s ktorými sa budú
prezentovať na verejnosti, čo pozitívne
prispeje k ich zvyšovaniu sebavedomia. Výška poskytnutého grantu 1 000 €.
Projekt č. 14 - Základná škola s materskou školou Župkov predložila projekt
pod názvom “Vytvor-podaruj-pomôž-poteš“, cieľom ktorého bolo ponúknuť
deťom možnosť výberu aktivít, ktoré by vykonávali počas voľného času - prvá
zameraná na rozvoj manuálnych zručností (hrnčiarska drotárska, košikárska
dielňa) a druhá zameraná na rozvoj kultúrneho
a morálneho povedomia.
Výška poskytnutého grantu bola 1 130 €.

Projekt č. 15 - cieľom
projektu
„
„Poď
s nami fotiť“, ktorý
predložil Ing. Šándor
z
Bacúchova bolo
rozvíjanie
tvorivého
umeleckého
cítenia
u detí a mládeže, ich
vzťah k umeleckému
prejavu,
zachyteniu
určitých
momentov
života pri uplatnení vlastného tvorivého
pohľadu pre krásne prostredie, ľudové tradície a kultúrne dedičstvo
prostredníctvom fotokrúžku. Grant bol poskytnutý vo výške 1 500 €.
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Projekt č. 16
- Občianske združenie
HUDBOU
K SRDCU“, z Bratislavy, ktoré predložilo projekt „OBJAV
V SEBE UMELCA – prázdninové umelecké aktivity pre
deti“ realizovali aktivity, ktoré boli určené deťom počas
letných prázdnin a boli organizované
v spolupráci so
ZUŠ. Náplňou projektu boli výtvarné, tanečné a hudobné
tvorivé aktivity. Obsahom dielní boli klasické i moderné
kreatívne výtvarné techniky - maľba,
tvorba koláží a objektov v plenéri inšpirované okolitým
prírodným prostredím školskej záhrady. Tanečné
aktivity sa zameriavali na získavanie základných
tanečno-pohybových
zručností,
návykov
správneho držania tela, nácviku jednoduchých
skupinových
choreografií.
Hudobné
dielne
umožnili deťom hravou formou objaviť a rozvíjať
kreativitu v oblasti hudobného sebavyjadrenia
prostredníctvom
spevu,
hry
na
ľahko
ovládateľných nástrojoch. Výška poskytnutého grantu bola 1 500 €.

Projekt č. 17 –cieľom projektu „Podpor DFS
Cifrulienka“, ktorý predložila obec Dvorec,
bolo podporiť činnosť detského folkórneho
súboru prostredníctvom, ktorého by deti
zmysluplne vypĺňali voľný čas, priblížili by si
tradície slovenského ľudu, zachovávanie
duchovného bohatstva (piesne, ľudové
zvyky...). Výška grantu 1 500 €.

Projekt č. 18 - motivovať deti a mládež k čítaniu ako zdroju poznania, relaxu
a budovania pozitívne mysliacej, rozvážnej osobnosti, osobnosti schopnej
vnímať krásu skrytú v slovách, schopnú porozumieť umeleckému textu to
bol cieľ projektu „Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše“, ktorý predložila
Základná škola sv. Marka v Nitre. Cieľom bolo tiež doplniť miestnosť
pomôckami, aby nadobudla charakter čitárne/študovne pre deti a mládež,
ktoré pracujú na projektoch a zadaniach v rámci voľného času, motivovať deti,
aby sa stali členmi čitateľského klubu v rámci krúžkovej činnosti. Ponúkať
dostatočnú databázu knižných titulov beletrie, vhodnej na čítanie vo voľnom
čase, a tiež odbornej literatúry, využiteľnej pre štúdium a prípravu detí
a mládeže na rôzne olympiády a súťaže.
Výška poskytnutého grantu bola 1 500 €.
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Projekt č. 19 – Mgr. Koníček z Kláštora pod Znievom získal grant vo výške
1 500 € za projekt „ Kresli, športuj a spoznávaj svoju obec-krúžok pre
deti základných škôl“. Cieľom projektu bolo vytvoriť pre deti a mládež
miesto, kde by mohli tráviť svoj voľný čas a venovať sa striedavo viacerým
činnostiam, a nachádzali nových kamarátov. Taktiež bolo cieľom podchytiť
a rozvíjať talenty detí, prinútiť ich hýbať sa, zvýšiť záujem a prehĺbiť poznatky
o lokálnej histórii, kultúre a umení ich najbližšieho okolia.

Projekt č. 20 – cieľom projektu „My
sme
mali
remeselníci“,
ktorý
predložila
ZŠ v Leviciach bolo
estetické pôsobenie na dieťa, rozvoj
jeho tvorivosti, fantázie, zručnosti,
talentu, nadania, individuálna práca
na hrnčiarskych kruhoch, rozvoj
vôľových
vlastností
(trpezlivosť,
vytrvalosť), ovplyvňovanie voľného
času detí a starostlivosť o ne po
vyučovaní.
Finančný
grant
bol
poskytnutý vo výške 1 500 €.
Projekt č. 21 - projekt „Rastieme s loptou“, ktorý predložila ZŚ vo Svite bol
zameraný na zapojenie detí a mládeže do voľnočasových športových aktivít
formou tréningov po vyučovaní. Krúžkovou činnosťou vyplniť voľný čas detí a
mládeže, budovať v nich hodnotovú orientáciu ako priateľstvo, spolupráca,
pomoc iným a tímového ducha. Výška poskytnutého grantu bola 1 500 €.
Projekt č. 22 pod názvom „Byť off-line nie je nuda!“predložilo Občianske
združenie ORIEŠKY z Lieskovan.Projekt bol určený deťom a mladým ľuďom
a podporil atraktívny šport-lezenie na umelej stene, drytoolové zimné lezenie
na umelej stene so zimným výstrojom a hokejbal. Výška poskytnutého
grantu bola 1 500 €.
Projekt č. 23 – predložilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pod
názvom „Šikovníci na Záhradníckej ulici“ a jeho cieľom bolo realizovať
priebežne počas roka po skončení vyučovania, reflektujúc na aktuálne ročné
obdobie, zvyky a tradície na Slovensku s využitím moderných i tradičných
kreatívnych techník (vianočná továreň - pečenie perníkov, Morena a Vesna –
výroba bábok, Fašiangové hry, Vtáčie obydlia- výroba búdok....). Výška
grantu 1 500 €.
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Projekt č. 24 „Športom proti nude“ predložil
Školský klub deti pri ZŠ Turzovka a jeho cieľom bolo
viesť deti k organizovanému
využívaniu voľného času,
k systematickej
športovej
príprave a vytvoriť najlepšie
podmienky na realizáciu
športovo pohybových aktivít
- zriadiť mini telocvičňu a nakúpiť športové náradie
a pomôcky. Finančný grant poskytnutý vo výške
1 500 €.
Projekt č. 25 – ZŠ s MŠ Brodno predložila projekt „ Zdravý pohyb našich
detí“, ktorého cieľom bolo motivovať deti a mládež k zdravému životnému
štýlu prostredníctvom športového areálu, ktorý bol doplnený športovým
náradím a pomôckami. Realizáciou projektu podporovať u detí a mládeže
záujem o zvýšenie pohybovej aktivity (futbalové hry, basketbalové softbalové,
prekážkové, tenisové, balančné a bedmintonové hry) a správne návyky
zdravého spôsobu života, prispievať k duševnej a fyzickej rovnováhe u detí
a mládeže. Grant bol poskytnutý vo výške 1 500 €.

Projekt č. 26 - rozvíjanie spontánnej výtvarnej
kreativity detí, oboznámenie sa s ľudovým umením,
pozorovanie a výtvarné zobrazenie prírody, účinné
kreatívne využívanie voľného času, získavanie
zručností v práci s vlnou, vytvorenie dobrého
kolektívu to bol hlavný cieľ projektu pod názvom,
„Letné tvorivé dni“, ktorý predložila Základná
umelecká
škola
v Nových
Zámkoch.
Výška
poskytnutého grantu: 750 €.

Projekt č. 27 pod názvom „Učme naše deti pohybu“
predložila Základná škola J.A.Komenského z Tvrdošoviec.
Cieľom projektu bolo vybaviť školskú telocvičňu športovými
pomôckami a realizovať v nej tréningy s deťmi, ktoré by boli
zamerané na precvičovanie jednotlivých partií tela
a
prebudiť v nich záujem o pohyb a zdravú stravu. Grant bol
poskytnutý vo výške 750 €.
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Projekt č. 28 pod názvom „Poďme športovať
a tvoriť“ predložila Základná škola Júlie
Bilčíkovej z Budkoviec a jeho cieľom bolo
poskytnúť deťom zmysluplné, zdravé, kreatívne,
zábavné, pohybové
využitie voľného času,
priestor a možnosti, aby sa venovali činnostiam,
ktoré ich bavia. Prostredníctvom projektu
poskytnúť deťom materiálne vybavenie na
voľnočasové športové, divadelné a umelecké
aktivity, ako aj na rôzne športové a vedomostné zábavné podujatia počas roka.
Nadácia poskytla grant vo výške 1 500 €.

Projekt č. 29 – pod názvom „Do školy –
po škole“ predložila CZŠ s MŠ sv. Petra
a Pavla z Belej nad Cirochou a jeho cieľom
bolo poskytnúť deťom pohybové aktivity
prostredníctvom
florbalového,
stolnotenisového, futbalového, nohejbalového,
volejbalového
a
športovo-turistického
krúžku. Výška poskytnutého grantu
predstavuje sumu 1 500 €.

Projekt č. 30 - pod názvom „S Prvosienkou za
zachovanie tradícií“, ktorý predložil Detský
a mládežnícky folklórny súbor PRVOSIENKA zo
Šamorína bol zameraný na rozvoj ľudového umenia
v ľudovom tanci, speve a hudbe, v ľudových hrách
a zvykoch zo Slovenska, na pôsobenie na národné
povedomie detí a mládeže a prebúdzanie
záujmu
o uchovanie a rozvíjanie tradícií ľudového umenia.
Výška poskytnutého grantu bola 1 500 €.

V rámci XI. ročníka projektu bolo odmenených 30 projektov celkovou sumou
40 570 € (príloha č. 1).
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II. PREHĽAD O DARCOCH
Fyzické a právnické osoby
THYMOS, spol. s.r.o. Veľká Lomnica
NRSYS, s.r.o.
Gropue SEB Slovensko, s.r.o. Bratislava
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Bratislava
Nadácia Dobrý obchodník, Bratislava
B.M. Kávoviny spol. s.r.o. Sereď
KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Šaľa
HUBERT J.E. s.r.o. Sereď

Projekt Jednota pre školákov
RAJO, a.s.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r.o.
Unilever Slovensko, spol. s. r.o.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Projekt Nech sa nám netúlajú
Nestlé Slovensko, s.r.o.

2 662,00 €
14 000,00 €
7 261,00 €
6 145,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

40
40
40
65

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

40 000,00 €
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III. VÝNOSY NADÁCIE
VÝNOSY NADÁCIE COOP JEDNOTA V ROKU 2016
A. VÝNOSY - PRÁVNICKÉ A
FYZICKÉ OSOBY
NRSYS,s.r.o. Nitra

14 000,00

Gropue SEB Slovensko, s.r.o.

7 261,00

Thymos, spol. s.r.o. Veľká
Lomnica
COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo, Bratislava
Nadácia Dobrý obchodník,
Bratislava
B. M. Kávoviny spol. s.r.o.

2 662,00
6 145,00
10 000,00
2 000,00

KASI-X-SLOVAKIA, spol. s.r.o.

5 000,00

Hubert J.E. s.r.o.

5 000,00

CELKOM:

52 068,00

B. XIV.ROČNÍK PROJEKTU
JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo
Unilever Slovensko, spol. s.r.o.

65 000,00

RAJO, a.s.

40 000,00

40 000,00

HENKEL

5 943,89

Nestlé-Dodatok č. 1 –zostatok
z XII. ročníka projektu Nech sa
nám netúlajú
CELKOM:

1 000,09

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

151 943,98

38 999,91
38 999,91

D. 2 % DANE Z PRÍJMOV
2 % dane z príjmov za rok 2015
prijatých v roku 2016
E. BANKOVÉ ÚROKY

CELKOM VÝNOSY
(A+B+C+D+E)

62 016,18
7,35

305 035,42
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IV.

NÁKLADY NADÁCIE

Náklady- Nadácia COOP Jednota k 31. 12. 2016
A.NÁKLADY -PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora
ONDAVA Domov sociálnych služieb Rakovec nad
Ondavou
Východoslovenský onkologický ústav Košice
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb, Dolný Smokovec
p.Kaňová Tomanová, Senica
Zväz obchodu a CR SR, Bratislava
p. Juríková, Nitra
p. Kaňová Tomanová, Sobotište
FN Nitra
Kysucká NsP Čadca
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
ORTOVITA, s.r.o. Žilina
VESALIUS, s.r.o. Žilina
CELKOM:
B. XIV. ročník projektu JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV
SAŠŠ- vyúčtovanie realizácie XIII. ročníka súťaže
Jednota Futbal Cup
SLIFE, s.r.o.- 15 000 ks basketbalových lôpt
ZŠ Michalovce
ZŠ Ľubochňa
CELKOM:
C. XII. ročník projektu NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
ZŠ Dunajská Streda
Športový klub DIANELLO, Malacky
ZŠ s MŠ Korytárky
CVČ pri ZŠ s MS Angely Merici, Trnava
Spojená škola internátna, Prakovce
Mestský športový klub Hurbanovo
Občianske združenie Animátori Dona Bosca, Komárno
Mesto Šaľa
Občianske združenie TANEČNÉ ŠTÚDIO HAPPY DANCE
Revúca
Oravská knižnica A.Habovštiaka , Dolný Kubín
ZŠ s MŠ Lemešany
ZŠ s MŠ Bobrov
ZŠ Beluša
ZŠ s MŠ Župkov
p.. Šándor, Bacúch
Občianske združenie HUDBOU K SRDCU, Bratislava
Obec Dvorec
ZŠ sv. Marka, Nitra
p. Koníček, Kláštor pod Znievom

3 900,00
4 000,00
3 000,00
3 900,00
1 305,00
10 000,00
2 000,00
2 865,34
5 800,00
9 400,00
11 940,00
3 550,00
6 450,00
68 110,34
23 340,00
161 550,00
600,00
600,00
186 090,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 380,00
750,00
750,00
1 500,00
1 200,00
1 500,00
1 500,00
1 360,00
1 000,00
1 130,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
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ZŠ Levice
ZŠ Komenského, Svit
O.Z. ORIEŠKY, Lieskovany
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Školský klub detí pri ZŠ Turzovka
ZŠ s MŠ Brodno
ZUŠ Nové Zámky
ZŠ J.A: Komenského, Tvrdošovce
ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou
Detský a mládežnícky folklórny súbor PRVOSIENKA,
Šamorín
CELKOM:
D1. 2 % dane z príjmu za r.2014 prijatých v r. 2015
FNsP J.A. Reimana Prešov
FNsP Nové Zámky
Hornooravská NsP Trstená
CELKOM:
D2. 2 % dane z príjmu za rok 2014 prijatých v roku
2016
SOŠ Humenné
FN Nové Zámky
CELKOM:
D3. 2 % dane z príjmu za r.2015 prijatých v r.2016
FN Nové Zámky
Ambulancia MUDr. Gunárovej, Levice
Ambulancia MUDr. Kaprálika, Trhová Hradská
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zariadenie pre seniorov a dom. soc. služieb Lipt. Mikuláš
KARDIO ANGIO, Levice
Univerzitná nemocnica Martin
p. Žáčková, Gajary
FN Nitra
p. Londáková, Brezová pod B.
p. Kaňová, Sobotište
p. Kaňová-Tomanová, Sobotište
CELKOM:
E. Čisté úroky za rok 2016
F. OSTATNÉ DANE + POPLATKY
G. OSOBNÉ NÁKLADY (MZDY, ODVODY)
H. BANKOVÉ POPLATKY
I.OSTATNÉ SLUŽBY (overovanie, zverejnenie)
J. RÉŽIJNÉ NÁKLADY
K. DAŃ Z PRÍJMOV

CELKOM (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
750,00
750,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
40 570,00
2 376,00
7 975,00
4 000,00
14 351,00
4 000,00
2 050,26

1 849,74
1 550,00
8 099,53
10 000,00
6 300,00
3 700,00
6 400,00
3 960,00
1 600,00
6 071,99
3 100,00
3 100,00
234,66
62 016,18
23,50
797,92
93,14
307,15
71,40
1,36

372 431,99
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V. ROZPOČET NADÁCIE NA ROK 2016
PRÍJMY:
Právnické osoby
Fyzické osoby
2 % dane z príjmov za rok 2015 prijaté v roku 2016
CELKOM PRJMY:

237 000 €
20 €
50 000 €
287 320 €

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

60
160
26
40

000 €
000 €
200 €
000 €

V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z.
o nadáciách a 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

0€

b/ propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
alebo účelu nadačného fondu

0€

c/ prevádzka nadácie /oznam v obch. vestníku/

50 €

d/ odmena za výkon funkcie správcu - členstvo
v orgánoch nadácie dobrovoľné, neplatené
e/ náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

20 €

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:

590 €

460 €
287 320 €
0€
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VI.

ODMENA ZA VÝKON
A INÉHO ORGÁNU

FUNKCIE

SPRÁVCU

NADÁCIE

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 COOP Jednota nebol v roku 2016 vytvorený
nadačný fond.

Predkladá: Ing. Ján Bilinský
Spracovala: Mária Pažitnajová
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Príloha č. 1
Organizácia

Adresa

Názov projektu

Požadovaná
výška
1500,00

Spojená škola internátna Breziny, Prakovce

"Detský divadený krúžok
Slniečko"
"Netúlajme sa, neseďme domamaľujme
a tvorme"
"Deti a kone"
"Bábka k bábke - zabavme sa
pri rozprávke"
"Polmaratón hier a pohybu"

MŠK Hurbanovo

Hurbanovo

"Voľný čas s futbalom"

750,00

OZ Animátori Dona
Bosca
Mesto Šaľa

Komárno

"Letný a jarný tábor"

750,00

Šaľa

1500,00

OZ a TŠ HAPPY DANCE
REVÚCA
Oravská knižnica A.
Habovštiaka
ZŠ s MŠ Lemešany
ZŠ s MŠ Bobrov
ZŠ Beluša

Revúca

ZŠ

Dunajská Streda

ZŠ s MŠ Korytárky

Korytárky

Športový klub DIANELLO Malacky
CVČ pri ZŠ s MŠ A.Merici Trnava

1500,00
1500,00
1500,00
1380,00

DMFS PRVOSIENKA

Šamorín

obec Dvorec
ZŠ sv. Marka

Dvorec
Nitra

p. Koníček

Kláštor pod Z.

ZŠ Levice

Saratovská ul. 43

"Kroje našich predkov pre DFS
ŠAĽANCEK"
"Tanec je to, čo nás baví a
spája"
"Poďme spolu čítať
a spoznávať svoj kraj"
"Tvorivý ateliér"
"Florbal pre deti"
"Tancujem pre radosť,
tancujem svoj sen"
"Vytvor-podaruj-pomôž-poteš"
"Poď s nami fotiť"
"Objav v sebe umelcaprázdninové umelecké aktivity
pre deti"
"S Prvosienkou za zachovanie
tradícií"
"Podpora DFS Cifrulienka"
"Miestnosť bez kníh je ako telo
bez duše"
"Kresli, športuj a spoznávaj
svoju obec - krúžok pre deti
základných škôl"
"My sme malí remeselníci"

ZŠ Komenského, Svit

Komenského ul. 2

"Rastieme s loptou"

1500,00

O.Z.ORIEŠKY
Regionálne kultúrne
centrum v Prievidzi
Školský klub detí pri ZŠ
Turzovka
ZŠ s MŠ Brodno
ZUŠ
ZŠ J.A. Komenského

Lieskovany 68
Záhradnícka 19

"Byť off-line nie je nuda!"
"Šikovníci na Záhradníckej
ulici"
"Športom proti nude"

1500,00
1500,00

"Zdravý pohyb našich detí"
"Letné tvorivé dni"
"Učme naše deti pohybu"

1500,00
750,00
750,00

ˇPoďme športovať a tvoriť"
"Do školy - po škole!"

1500,00
1500,00

Dolný Kubín
Lemešany
Bobrov
Beluša

ZŠ s MŠ Župkov
Župkov
p. Šándor
Bacúch
OZ HUDBOU K SRDCU" Bratislava

ZŠ Júlie Bilčíkovej
CZŠ s MŠ sv. Petra a
Pavla

Bukovina 305,
Turzovka
Brodno 110
SNP 5, Nové Zámky
Nová cesta 9,
Tvrdošovce
Budkovce 355
Komenského 64/17,
Belá nad Cirochou

1200,00
1500,00
1500,00
1360,00
1000,00
1130,00
1500,00
1500,00

1500,00
1500,00
1500,00
1500,00

1500,00

1500,00
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