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Milí priatelia,  

skončil sa rok 2017 a my sa Vám opäť prihovárame 

prostredníctvom našej Výročnej správy. Tak ako                                        

v predchádzajúcich rokoch nášho fungovania, aj tento rok sa 

niesol v znamení pomoci chorým ľuďom a deťom, ktoré to najviac 

potrebujú.  

 

Projekty,  ktoré sme zrealizovali  v predošlých  rokoch nás utvrdili v tom, že sa 

medzi nami ešte  nájdu ľudia, ktorí svoj voľný čas venujú deťom a mládeži 

prostredníctvom rôznych krúžkov a nie je im ľahostajné ani prostredie, v ktorom 

žijú a pracujú.  Preto sme sa rozhodli v rámci našej podpory zamerať sa tento 

rok aj na podporu lokálnych komunít a zrealizovať  I. ročník projektu pod názvom  

„Program podpory lokálnych komunít“. Do projektu sa mohli zapojiť  orgány 

miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. V   rámci   

I.  ročníka   projektu  bolo  spomedzi   281   prihlásených   projektov odmenených 

25 projektov celkovou sumou 149 207,70 € 

Urobiť niečo pre iného človeka, čo nevyplýva priamo z povinnosti alebo zákona 

bolo a vždy bude to aktom slobodnej vôle slobodného človeka, bez pomoci 

druhých  sme často krát stratení a nevieme prežiť. 17 nemocniciam na území 

Slovenska nadácia  venovala lekárske prístroje, zariadenia a peňažné dary 

v celkovej hodnote viac ako  78 tis. € a poskytla  rodinám s ťažko chorými deťmi 

a deťom zo znevýhodneného prostredia peňažné dary v hodnote  viac ako          

20 500 tis. €.   

Milí priatelia, 

vykročili sme do nového roka, a ľudí vždy zaujíma, čo prinesie ten ďalší a čo 

budú môcť od neho očakávať.  Predpovede hovoria, že to bude rok politickej 

turbolencie, environmentálnej krízy a pre Slovensko to  bude mimoriadny rok 

z hľadiska  významných dejinných udalostí. Či sa splnia všetky predpovede to 

ukáže čas, ale určite to bude rok intenzívny a plní rôznorodej práce. Preto chcem 

nadácii zaželať pri realizácii všetkých naplánovaných projektov ich úspešnosť.  

Tiež mi dovoľte, prosím, v mene Nadácie COOP Jednota, ale aj vo svojom mene 

poďakovať Vám, jednotlivcom, štedrým donorom,  a aj ostatným, ktorí sa počas 

roka 2017 zapojili do aktivít nadácie, alebo nás v našom úsilí podporili, či už to 

bolo svojimi podnetmi, ochotou k spolupráci alebo finančnou pomocou. 

 

 

 

 

                         Ing. Gabriel  C s o l l á r 

                                    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. 
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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   

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. 
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6. dňa 26.05.2010 nové orgány nadácie, ktoré boli volené na 3-ročné  funkčné 

obdobie a nového predsedu Správnej rady  a  predsedu Dozornej rady, ktorí boli 

zvolení na 3-ročné funkčné obdobie s  účinnosťou od 25.06.2010. 

7. dňa 26. 05. 2010  nového  správcu  nadácie, ktorý bol zvolený na 3- ročné  

funkčné obdobie s účinnosťou od 30.08.2010. 

8. dňa 29.05.2013 nové orgány Správnej a Dozornej rady nadácie, ktoré   boli 

volené na 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. 

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 2017   

 

II. PREHĽAD O DARCOCH (HODNOTA  DAROV ALEBO VÝŠKA 

PROSTRIEDKOV OD  TOHO ISTÉHO DARCU  PRESAHUJE  331 €) 

 

III. VÝNOSY NADÁCIE k 31. 12. 2017 

 

IV. NÁKLADY NADÁCIE k 31. 12. 2017 

 

V. NÁVRH ROZPOČTU NADÁCIE NA ROK 2017 

 

VI. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE A INÉHO 

ORGÁNU 

 

VII. PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV 

 

VIII. PREHĽAD VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV 

 

IX. FINANČNÁ SPRÁVA 

– Správa audítora  

- Účtovná závierka za rok 2017 

                         - Súvaha 

             - Výkaz ziskov a strát 

       - Poznámky k finančnej správe 
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I. HLAVNÉ AKTIVITY  
 

A. Podpora zdravotníctva 

 

B. Humanitárna pomoc fyzickým a právnickým osobám 
 

C. I. ročník projektu  „Program podpory lokálnych komunít“ 

       

                 

A. PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA 

  

„ Naším hlavným zmyslom  v tomto  živote je pomáhať druhým. A pokiaľ im 

nemôžete pomôcť, aspoň im neubližujte.“         

      Dalajláma 

 

  

Každý  človek má právo na spoločenský život. Bez ohľadu na to, či je zdravý, 

alebo zdravotne znevýhodnený, každý človek sa túži začleniť medzi ostatných 

vo svojom okolí. 

Poskytnutie pomoci ťažko postihnutým, chorým  ľuďom, ale aj iným, ktorí 

pomoc potrebujú aj  naďalej patrí medzi prvoradé poslanie nadácie.  

  Nadácia v  roku  2017  pomáhala  rodinám  s  ťažko  chorými deťmi a chorým, 

  a to prostredníctvom  nemocníc, ktorým  zakupovala lekárske  prístroje, 

  zariadenia a poskytovala peňažné dary. Celkové náklady predstavujú sumu 

  78 788,07 €. 

 

 V roku 2017 nadácia : 

 

zakúpila pre: 

▲ Svet zdravia,  Nemocnicu Topoľčany, a. s. 5 ks polohovateľných lôžok 

PRAKTIKA  s príslušenstvom v celkovej hodnote  3 950 €. Nemocničné 

lôžka sú umiestnené na internom oddelení a slúžia pacientom 

hospitalizovaným na tomto  oddelení. 

 

▲ Fakultnú nemocnicu v Trnave diagnostický magnetický stimulátor 

Neuro-MS v celkovej hodnote 8 000 €. Stimulátor je umiestnený na 

neurologickom oddelení a je určený na vyšetrenie pacientov                         

s magnetickou stimuláciou mozgovej kôry a motorických dráh. 
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▲ FNsP J. A.  Reimana v Prešove 

klimatizačné jednotky v celkovej hodnote 

7 990 €. Jedna klimatizačná jednotka je 

umiestnená v ambulancii oddelenia 

úrazovej chirurgie, kde sú ošetrovaní 

pacienti v 24 hodinovej prevádzke 7  dní  

v  týždni.  Druhá   je   na 

ortopedickom oddelení za účelom včasnej rehabilitácie pacientov po 

operáciách pohybového aparátu, vykonávaných na tomto oddelení. 

 

 

 ▲ Zariadenie sociálnych služieb SAMARITÁNKA, Žarnovica   aktívno-

pasívny trenažér Thera Mobi pre horné 

a dolné končatiny a prístroj Biomag Lumin 

FSX  v celkovej hodnote 3 480 €. Prístroje 

slúžia  klientom  zariadenia,  a aj  chorým, ktorí 

potrebujú rehabilitácie (pacienti so skrelózou 

multiplex, s pohybovým ochrnutím, 

paraplegiou a pacienti  s parkinsonovou a alzheimerovou chorobou).  

 

 

Domov  dôchodcov v  Šali  hygienické zdvíhacie 

ležadlo IKARUS,   bezpečnostný  pás a  trenažér     

Thera Mobi v hodnote 

6 900   €.    Lekárske   

pomôcky         slúžia      

imobilným     osobám 

domova   a k zabez- 

    pečeniu    celkovej   hygieny     a rehabilitácie 

    horných  a dolných  končatín. 

 

 

▲ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Košice EKG 

prístroj Schiller v celkovej sume 3 720 €. Prístroj je umiestnený  na Jednotke 

funkčnej diagnostiky kardiologického oddelenia Kliniky kardiológie a je určený 

na vyšetrenia pacientov s chorobami srdca a cievneho systému. 

 

▲ MUDr. Hanáčkovú  z Komárna 2ks fonendoskopov, 

otoskop, tlakomer a inhalátor v celkovej výške       

774,45 €. Lekárske prístroje sú umiestnené 

v pediatrickej ambulancii a slúžia na vyšetrenie 

pacientov. 
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▲ MUDr. Fördósovú z Komárna inhalátor Omron v hodnote 

64,80 €. Prístroj je umiestnený vo Všeobecnej ambulancii 

pre deti a dorast a slúži  na inhalačnú ambulantnú liečbu u 

kapitovaných  pacientov. 

 

 

 

▲ MUDr. Csütörtökyovú z Komárna fonendoskop            

a tlakomer v celkovej výške 201,40 €. Lekárske 

prístroje sú umiestnené v detskej ambulancii a slúžia  na 

vyšetrovanie a meranie tlaku krvi u detských pacientov. 

 

 

 

 

▲ MUDr. Madiovú  z Komoča lekársky kufrík prvej pomoci 

KOMBI v hodnote 587,96 €. Kufrík slúži na poskytovanie 

neodkladnej prvej pomoci detským pacientom detskej 

ambulancie.  

 

 

 

▲ MUDr. Hadvabovú z Komárna do ambulancie klinickej 

imunológie a alergológie fonendoskop, inhalátor a 

dátové úložisko v celkovej výške 719,46 €. Dátové 

úložisko slúži na zálohovanie dát z ambulantných PC, 

fonendoskop na auskultačné vyšetrenie pacientov a 

inhalátor na realizáciu inhalácií pri akútnych  stavoch 

dýchavice a zhoršenej  prieduškovej  astmy. 

 

 

 

▲ Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 ks nemocničných 

lôžok s matracom, 4 ks nočných stolíkov a 4 ks novorodeneckých postieľok 

BABY so zdvihom v celkovej hodnote 7 400 €.  Lôžka spolu so stolíkmi 

a postieľkami sú  umiestnené na novorodeneckom oddelení a využívajú ich 

pacientky po pôrode. 
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▲ Zariadenie opatrovateľskej služby Cilka 

v zriaďovacej pôsobnosti mesta Revúca  5 ks 

elektrických polohovateľných lôžok Taurus 

s kovovou sieťkou, antidekubitným matracom       

a hrazdou v hodnote 3 990 €. Lôžka slúžia  

pacientom, ktorí sú umiestnení v tomto zariadení a 

sú odkázaní na pomoc inej osoby. 

 

 

venovala:   

 

⏎ Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. v Ústí 

nad Priehradou peňažný dar 4 000 € na vykrytie 

nákladov, ktoré boli spojené s rekonštrukciou budovy 

Oravského centra mládeže, ktorú zachvátil požiar. 

 

 

 

 

⏎ Nadácii Mojmír v Mojmírovciach peňažný dar 1 000 € ako príspevok na 

zabezpečenie účasti postihnutých detí a detí 

zo znevýhodneného prostredia na 

Historickom barokovom dni v rámci 

ľudových remesiel, historických a 

kultúrnych podujatí s cieľom zapojenia sa 

týchto detí do procesu, ktorý rozvíja ich 

zručnosť, vytvára pozitívny vzťah    

k umeniu, histórii, kultúre a posilňuje ich 

adaptáciu do zdravého ľudského prostredia. 

 

 

⏎ spoločnosti  MEDI-RAL, s. r. o. Trenčín peňažný dar 8 000 €  ako príspevok 

na zakúpenie digitálneho ultrazvukového zariadenia VIVID, ktorý je umiestnený 

v kardiologickej ambulancii MUDr. Adamoviča  za účelom zlepšenia ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti u pacientov chorých na kadiovaskulárny systém. 

 

 

⏎ spoločnosti POKO  Poprad, s. r. o.  peňažný dar  v hodnote 4 000 €  ako 

príspevok na zakúpenie digestora zn.  Helago a laminárneho boxu  s vertikálnym 

prúdením - BC 11H v celkovej hodnote 4 098 €. Digestor je umiestnený 

v prípravovni chemoterapie POKO, za účelom prípravy chemoterapie                      

a podpornej liečby pre onkologických pacientov. 
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⏎ Onkologickému ústavu sv. Alžbety, s. r. o. 

Bratislava peňažný dar 10 000 €  ako príspevok 

na zakúpenie operačného rektoskopu KARL 

STORZ s príslušenstvom  v nadobúdacej cene 

cca 21 100 €. Prístroj je umiestnený  na Klinike 

onkologickej chirurgie a využíva sa pri 

operáciách nádorov rekta mini invazívnym 

operačným výkonom, čím sa pacient vyhne 

rozsiahlejšej brušnej operácii a tým sa zvýši kvalita  operačnej liečby pacientov 

s týmto druhom nádorov. 

 

 

⏎Fakultnej NsP Nové Zámky  peňažný dar 9 000 € ako príspevok  na zakúpenie 

bezpečnostného biologického izolátora ISOSAFE v cene 23 100 € a bude 

umiestnený  na oddelení Klinickej onkológie a bude sa využívať pri riedení 

cystostatickej biologickej liečby pre onkologického pacienta. 
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B. HUMANITÁRNA POMOC FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
    

 

         „ Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty.“ 

 

 Antoine de Saint-Exupéry 

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 Gelleovej z Komárna peňažný dar vo výške 2 000 € na úhradu 

nákladov  na lieky a podporné výživové doplnky, ktoré podávajú ťažko 

chorej dcérke Sofii 

- pani Mgr. Králikovej z Brezna  peňažný dar  vo výške 2 000 € na úhradu  

nákladov spojených s rehabilitačným pobytom jej syna Petra v ADELI  

v Piešťanoch 

- pani  Banasovej z Námestova peňažný dar v hodnote 2 000 € na kúpu 

elektronickej čítacej lupy stolovej pre zrakovo postihnutú dcérku Elu 

- pani Bulákovej z Mútneho peňažný dar 2 000 € na zakúpenie 

polohovacieho zariadenia Leckey Mygo a na výživové doplnky 

a zdravotnícke pomôcky pre syna Andrejka 

- pani Csonkovej z Komárna peňažný dar vo výške 1 594, 30 € na zakúpenie  

špeciálne upraveného kočíka a stoličky pre postihnutú dcérku Noém 

- pani Bakošovej z Brezy peňažný dar vo výške 788 €  na vykrytie nákladov 

vynaložených na zahraničné odborné vyšetrenie syna  Tomáška 

 

 

-pani Pitákovej z Rabče peňažný dar 2 000 €  na 

zakúpenie výživových doplnkov a vitamínov na podporu 

imunity  ťažko chorej dcérky Natálie 

 

- pani Žáčkovej z Gajar,  peňažný dar  2 500 € na úhradu nákladov 

spojených s liečbou ťažko chorého syna  Jakubka (zahraničné kompletné 

molekulárne vyšetrenie krvi na posúdenie imunitného systému a na 

podporné prostriedky na posilnenie imunitného systému). 

 

 

http://citaty.vychytane.sk/a/Antoine_de_Saint-Exupery/
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B. PROJEKT „ PROGRAM PODPORY LOKÁLNYCH KOMUNÍT“ 

 
       

 

Družstevné podnikanie je 

spojené s  demokratickým 

rozhodovaním a je  založené na myšlienke vzájomnej 

pomoci. Od svojho vzniku plnili  družstvá sociálnu funkciu, podporovali 

verejnoprospešný účel, rozvoj kultúry a vzdelávania. 

S cieľom nadviazať na toto  historické dedičstvo  a umožniť zapojenie sa 

verejnosti do riešenia rôznych problémov, zveľaďovania a rozvoja svojho okolia,  

rozhodla sa Nadácia COOP Jednota vytvoriť nový projekt  pod názvom „Program 

podpory lokálnych komunít“. 

 

 

◈ HLAVNÝ CIEĽ:  

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. 

 

 

◈  FINANČNÝ GRANT 

Finančné prostriedky určené na projekt poskytli partneri projektu: RAJO, a. s., 

Unilever   Slovensko,  spol.  s. r. o.    HENKEL    SLOVENSKO,   spol. s. r. o.,           

a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. 
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◈  TYPY  PODPOROVANÝCH AKTIVÍT:  

1. Drobné stavby – komunitné záhrady 

2. Grilovacie altánky a prístrešky 

3. Lavičky a iný mestský mobilár 

4. Výstavba autobusových  zastávok 

5. Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov  na oblečenie  

6 Outdoorové športové ihriská, detské ihriská 

7. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska 

8. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít 

9. Súťaže vo varení- príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov 

   v komunitách 

10. Výsadba a údržba zelene-budovanie drobných stavieb v intravilánoch 

      a extravilánoch obcí 

11. Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest. 

 

◈  POŽIADAŤ O UDELENIE FINANČNÉHO GRANTU mohli orgány miestnej 

samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. 

 

◈  PODMIENKY ÚČASTI: 

-  termín predkladania projektov od  15.05.2017 do 15.07.2017  

- projekty  museli  byť  zamerané  na podporu lokálnych komunít,  na  podporu 

   rozvoja  miestnych  a regionálnych  iniciatív a na podporu  účasti občanov na 

   miestnom a regionálnom  rozvoji za účelom  naplnenia lokálnej potreby  alebo 

   alebo riešenia  problému 

- väčšia časť  grantu musela byť investovaná do dlhodobých aktivít 

- projekt  musel pochádzať z mesta alebo obce, kde sa nachádza predajňa COOP 

   Jednota a musel spadať do jednej z podporovaných aktivít                                           

- výška grantu do 6 000 €. 

 

◈  KOMUNIKÁCIA PROJEKTU 

⋇ mediálny mix – lokálna FB propagácia a plagáty v predajniach - Výzva na 

podávanie  projektov  

⋇  mediálny mix – plagáty v predajniach a na urnách - Hlasovanie 

o projektoch  

⋇  mediálny mix – lokálna FB propagácia, plagáty v predajniach COOP 

Jednota – realizácia projektu   

 

 

                                                       
 

 

 

   
Výzva         plagát na urne    plagát        web stránka 
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⋇  prezentácia projektu v inzertných novinách POTRAVINY – II., III. a IV. 

štvrťrok 2017        

                         
IN POTRAVINY č. 12            IN POTRAVINY č. 16           IN POTRAVINY č. 22  

 

 

⋇ prezentácia projektu na web stránke : www.coop.sk  

                

 

 

⋇ prezentácia v časopise COOP Jednota č.6, 8, 11  

 

       
časopis Jednota č. 6   časopis Jednota č. 8   časopis Jednota č. 11 

                                    

 

    

⋇ prezentácia na facebooku, tlačová správa 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

    

⋇ technické zabezpečenie - urny, hlasovacie žetóny, POS materiály na 

predajniach  

http://www.coop.sk/
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Urna    Žetón   

          

   

Celkovo bolo prijatých 281 projektov, z toho odmenených 25 celkovou sumou 

149 207,70 €. 

 

 

Projekty, ktoré získali grant: 

 

※Projekt č. 1  „Verejný parčík Kostolné Kračany“ predložila obec Kostolné 

Kračany a jeho cieľom je výstavba verejného parčíka v obci pri materskej 

a základnej škole. Tento priestor je riešený formou oddychovo-relaxačných zón 

a je určený pre všetkých obyvateľov obce.  

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 
 

※ Projekt č. 2  „Fontána pre Krupinu“ spracovalo a predložilo  mesto Krupina. 

Zámerom projektu je rekonštrukcia starej, nefunkčnej fontány v parku Andreja 

Sládkoviča. Obnovenie fontány prispeje k oživeniu parku a zatraktívneniu 

podmienok pre oddych miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 
 

※ Cieľom projektu č. 3 pod názvom „Príjemné čakanie na svoj autobus“ je 

vybudovanie autobusových zastávok, ktoré budú zodpovedať požiadavkám 

súčasnej doby  a budú slúžiť nielen obyvateľom mesta, ale aj  všetkým turistom 

a pútnikom, ktorí  ho navštívia. Projekt predložilo mesto Šaštín Stráže a celková 

výška poskytnutého grantu je  6 000 €. 
 

※ Projekt č. 4 – „Vonkajšie fitness centrum“ predložila obec Žlkovce  a jeho 

zámerom je vybudovanie vonkajšieho fitness centra, ktoré bude slúžiť  všetkým 

vekovým kategóriám v obci.  

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €.  
 

※ Projekt č. 5 – „Oživenie okolia predajne COOP Jednota Soľ“ – predložila obec  

Soľ s cieľom obnoviť okolie  pred predajňou na malú oddychovú zónu, ktorá bude 

priestorom na  stretávanie sa priateľov a známych. 

Grant poskytnutý vo výške: 6 000 €. 
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※ Projekt č.6  pod názvom „Obnova parku na sídlisku III.“ predložilo mesto 

Komárno a jeho cieľom je vytvoriť  zónu pre oddych, alebo menšie pikniky 

a aktívnu zónu, slúžiacu na prechádzky a na hranie. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 
 
 

※ Projekt č. 7 pod názvom „Outdoorové ihrisko už aj 

u nás“ predložila obec Chorvátsky Grob a jeho 

zámerom je  vybudovať nové ihrisko pre tínedžerov 

a dospelých, ktorým záleží na zdravom životnom 

štýle.  Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 
 
 

 
 

※ Projekt č.8 „Dresy pre biatlonistov“, umožnilo Klubu  biatlonu MAGNEZIT 

ŠŠSM  Revúca zabezpečiť kvalitné a jednotné oblečenie  pre športovcov, ktoré 

budú používať pri  reprezentácii klubu na súťažiach celoslovenského významu. 

Výška poskytnutého grantu: 5 950,90 €. 
 

※ Projekt č. 9  „Športovo-oddychová zóna pre miestnu komunitu v Trstenej“. 

Cieľom je vytvoriť relaxačno-športové miesto s outdoorovými vonkajšími 

fitness strojmi , ktoré budú  využívať  obyvatelia mesta v rámci voľného času. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 

 

※  Projekt č.10 pod názvom „Podporme športové talenty“ predložilo mesto 

Lipany a jeho cieľom je vybaviť  futbalové družstvá športového klubu ŠK Odeva 

Lipany  kvalitnými tréningovými setmi. 

Výška poskytnutého grantu: 5 990 €. 

 

※  Projekt č.11 predložila obec Bobot pod názvom „Príslušenstvo na obecné 

akcie“. Cieľom projektu je  zakúpenie  dvoch  „Párty stanov“, ktoré bude obec 

využívať počas akcií (Hodové slávnosti, MDD, Jánske ohne, Hasičský deň) 

v prípade  nepriaznivého počasia. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 

 

※  Projekt č.12 pod názvom „Kúpeľná špacírka“, ktorý predložila obec Vyhne je 

zameraný na obnovu  vychádzkovej trasy pre turistov a občanov obce za účelom 

posilnenia turistickej atraktivity.  

Výška poskytnutého grantu: 5 324 €. 

 

※  Projekt č.13  predložila nezisková organizácia LOPEKO, n. o. z Podbrezovej  

pod názvom „PROšport areál“.  Cieľom   projektu  je   využitie   multifunkčného 

ihriska, v priestoroch ktorého bude  umiestnený altánok, kde  sa budú  stretávať 
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mladí ľudia a zároveň zakúpenie 2 pingpongových stolov, ktoré budú využívať 

všetky vekové kategórie. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 

 

※  Projekt č.14 pod názvom „Prírodný areál pre prácu komunít“  predložila obec 

Uhrovec. Hlavným zámerom projektu je vybudovanie prístrešku so spevneným 

podkladom v areáli TJ Tatran, kde sa budú stretávať obyvatelia obce  v prípade 

nevhodných poveternostných podmienok, nielen za účelom kultúrneho 

a športového využitia, ale aj možnosti nadväzovania nových  a upevňovania 

existujúcich vzťahov a priateľstiev rôznych komunít. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 

 

※  Projekt č.15 pod názvom „Rozhýbme sa v športovom areáli“ vypracovala 

obec Čab a jeho hlavným cieľom je na trávnatej ploche pri  zastrešenom altánku             

športového areálu vybudovať priestor na osadenie záhradných šachov, dráhy na 

rodinné Človeče nehnevaj sa, na vybudovanie kolkárskej dráhy a osadenie 

lavičiek. Výška  grantu: 6 000 €. 

 
※ Projekt  č. 16  pod  názvom  „Outdoorové ihrisko“,  predložil   Obecný   úrad 

v Necpaloch a je zameraný na výstavbu outdoroového ihriska – príjemnej 

športovej zóny v exteriéri, ktorú budú využívať všetky vekové kategórie obce  

a bude sprístupnená v akomkoľvek čase. 

Grant poskytnutý vo výške 6 000 €. 

 

※ Projekt  č. 17 pod názvom „Rozvoj športu a oživenie džuda v Leviciach“ 

predložil JUDO klub Levice Slovensko a jeho cieľom je posilniť fyzickú 

a duševnú rovnováhu, zdravý životný štýl detí a  mládeže prostredníctvom 

športu -  džuda. 

Z finančného grantu 5 999 €  predkladateľ projektu zakúpil dopadové žinenky, 

ktorými budú vyskladnené dve plochy na zápasenie. 

 

※ Projekt č. 18 pod názvom „Vybudovanie detského ihriska  v Spišskej Belej-

Strážky“ predložilo Mesto Spišská Belá. Hlavným  zámerom  projektu bolo  

vybudovať detské ihrisko pre rodiny s deťmi, čím by sa vytvoril priestor 

spoločenského kontaktu na rozvoj detskej pohybovej aktivity a podmienky na 

zmysluplné využívanie voľného času detí a dospelých. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 

 

※ Projekt č. 19 pod názvom „FENOMÉN -dejiny a vývoj FFV“ predložil Obecný 

úrad Východná a jeho cieľom je vytvoriť stálu výstavu,  ktorá  bude  približovať 

návštevníkom vznik a dokumenty z jednotlivých ročníkov festivalu, ktorý 

prezentuje najlepšie folklórne skupiny, súbory, jednotlivcov, výrobcov 

drevených plastík a rôznych ľudovo umeleckých výrobkov. 

Výška poskytnutého grantu činí sumu 6 000 €. 
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※ Projekt č. 20 „Krajšia 

obec - spokojnejší 

obyvatelia“, predložila Obec 

Dolné Vestenice.   Hlavným 

zámerom bolo upraviť 

a  skrášliť stredovú plochu 

novovybudovaného chodníka 

doplňujúcou výsadbou, 

osadením lavičiek, odpadových košov s celkovým dotvorením priestoru na 

oddychovú zónu.  

Grant poskytnutý vo výške 5 943,80 €. 

 

 

※ Projekt č. 21- pod názvom „ Výstavba 

multifunkčného ihriska s mantinelmi“  

predložila obec Podvysoká a jeho hlavným 

cieľom je vybudovanie nového športového 

ihriska s viacúčelovým využitím (minifutbal, 

volejbal, nohejbal,  florbal) a tak napomôcť 

rozvoju športu v obci, v ktorej v súčasnosti 

chýba takéto multifunkčné športové ihrisko. 

Výška poskytnutého grantu: 6 000 €. 

  

 

※ Projekt č. 22 pod názvom ”Školská záhrada pri MŠ Mudrochova – rozšírenie 

outdoorových hracích prvkov” predložilo mesto Rajec a jeho zámerom je  rozšíriť  

možnosti športového využitia  detí  počas pobytu na školskom dvore     a tým 

ich pritiahnuť k rôznym športovým aktivitám a zároveň  skvalitniť výchovno-

vzdelávaciu činnosť  v materskej škole. 

Grant poskytnutý vo výške 6 000 €. 

 

※ Projekt č. 23, ktorý predložila obec Nesvady nesie názov „Outdoorové detské 

ihrisko“ a jeho cieľom bolo vytvoriť komplex štyroch  samostatných hracích 

prvkov vyrobených z plastu, ktoré  prispievajú k rozvíjaniu sociálnych zručností 

detí formou stretávania sa s rovesníkmi s dostatkom pohybu. 

Výška grantu: 6 000 €. 

 

※  Projekt č. 24  „Cez lávky do Jednoty“ predložila obec Budkovce a jeho 

hlavným cieľom  bolo vybudovanie pevne ukotvených  kovových lávok cez potok 

Duša, čím  sa pre obyvateľov obce  vytvorí priestor na prechod  aj mimo mostov 

a ľahšie  sa dostanú z domu napr. do školy, obchodu, kostola a k autobusovej 
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zástavke a zároveň vytvorenie pekných a  funkčných objektov, ktoré  

zodpovedajú aj bezpečnosti a ochrane zdravia občanov. 

Grant poskytnutý vo výške 6 000 €. 

 

※ Projekt č. 25 „Grilovanie nás spája“ predložilo Centrum voľného času 

v Medzilaborciach  a jeho cieľom bolo vybudovať  prístrešok pre grilovanie           

a voľnočasové aktivity s príslušenstvom (stoly, stoličky, gril a grilovacie 

náradie), čím by  sa vytvorili kvalitné podmienky pre stretávanie sa obyvateľov 

obce.  

Výška grantu 6 000 €. 
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II. PREHĽAD O DARCOCH  
    

Fyzické a právnické osoby 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo           7 105,00 € 

Nadácia Dobrý obchodník              5 000,00 € 

Prievidza  - dar zákazníka             0,70 € 

 

Projekt  „Program podpory lokálnych komunít“ 

RAJO, a. s.                                40 000,00 € 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r. o.                            40 000,00 € 

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

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo                  50 000,00 € 
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III. VÝNOSY  NADÁCIE 

 

VÝNOSY  - NADÁCIA  COOP JEDNOTA  V ROKU 2017 

A. Výnosy – právnické a fyzické osoby  

COOP Jednota Slovensko, spotrebné 

družstvo 

7 105,00 

Nadácia Dobrý obchodník                                                                5 000,00 

Prievidza – dar od zákazníka 0,70 

CELKOM:  12 105,70 

B. Projekt „Program podpory 

regionálnych komunít“ – I. ročník 

 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné 

družstvo 

50 000,00 

RAJO, a. s. 40 000,00 

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

HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r. o. 40 000,00 

CELKOM: 170 000,00 

  

C. 2 % dane z príjmov  

2 % dane z príjmov za rok 2015 prijatých 

v roku 2017 

5 000,00 

2 % dane z príjmov za rok 2016 prijatých v 

roku 2017 

66 830,35 

CELKOM: 71  830,35 

D. Bankové úroky - 

  

CELKOM  VÝNOSY (A+B+C+D)                                      253 936,05 
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IV. NÁKLADY NADÁCIE 

 

NÁKLADY  - NADÁCIA COOP JEDNOTA  V ROKU 2017  

A. Náklady-právnické a fyzické osoby  

Domov dôchodcov Šaľa                                  6 900,00 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená                                  4 000,00 

Nadácia Mojmír, Mojmírovce                                  1 000,00 

p. Lengyel Králiková, Brezno                                  2 000,00 

POKO POPRAD, s. r. o.                                  4 000,00 

Onkologický ústa sv. Alžbety, s. r. o. Bratislava                                10 000,00 

p. Baková, Považská Bystrica                                     720,00 

CELKOM:                            28 620,00 

  

B. projekt „ Program podpory lokálnych komunít“  

Obec Kostolné Kračany                                 6 000,00 

Mesto Krupina                                  6 000,00 

Mesto Šaštín Stráže                                  6 000,00 

Obec Žlkovce                                  6 000,00 

Obec Soľ                                  6 000,00 

Mesto Komárno                                  6 000,00 

Obec Chorvátsky Grob                                  6 000,00 

Klub biatlonu MAGNEZIT ŠŠSM Revúca                                  5 950,90 

Mesto Trstená                                  6 000,00 

Mesto Lipany                                  5 990,00 

Obec Bobot                                  6 000,00 

Obec Vyhne                                  5 324,00 

LOPEKO, n. o. Podbrezová                                  6 000,00 

Obec Uhrovec                                  6 000,00 

Obec Čab                                  6 000,00 

Obecný úrad Necpaly                                  6 000,00 

JUDO klub Levice Slovensko                                  5 999,00 

Mesto Spišská Belá                                  6 000,00 

Obecný úrad Východná                                  6 000,00 

Obec Dolné Vestenice                                  5 943,80 

Obec Podvysoká                                  6 000,00 

Mesto Rajec                                  6 000,00 

Obec Nesvady                                  6 000,00 

Obec Budkovce                                  6 000,00 

Centrum voľného času  Medzilaborce                                  6 000,00 

CELKOM: 149  207,70 

  

C.2 % dane z príjmov  
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2 % dane z príjmu za r. 2015 prijatých v r.2017  

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.                                 3 950,00 

p. Gelleová, Komárno                                 1 050,00 

CELKOM:                              5 000,00 

  

2 % dane z príjmu za r. 2016 prijatých v r.2017  

p. Gelleová,  Komárno                                    950,00 

FNsP J.A. Reimana Prešov                                  7 990,00 

FN Trnava                                  8 000,00 

MEDI-RAL, s. r. o. Trenčín                                  8 000,00 

SAMARITÁNKA, Zariadenie sociálnych  služieb Žarnovica                                  3 480,00 

p. Banasová, Námestovo                                  2 000,00 

p. Buláková, Mútne                                  2 000,00 

p. Csonková, Komárno                                  1 594,30 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice                                  3 720,00 

p. Bakošová, Breza                                     788,00 

MUDr. Fördösová, Komárno                                       64,80 

MUDr. Csütörtökyová, Komárno                                     201,40 

MUDr. Madiová, Komoča                                     587,96 

MUDr. Hanáčková, Komárno                                     774,45 

MUDr. Hadvabová, Komárno                                     719,46 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach                                  7 400,00 

Zariadenie opatrovateľskej služby CILKA,  Revúca                                  3 990,00 

p. Pitáková, Rabča                                  2 000,00 

p. Žáčková, Gajary                                  2 500,00 

FNsP Nové Zámky                                 9 000,00 

CELKOM:                                65 760,37 

 

CELKOM 2 % :                         70 760,37 

D. Čisté úroky za rok  2017                  - 

E. OSTATNÉ DANE + POPLATKY                                    3,50 

F. OSOBNÉ NÁKLADY (MZDY, ODVODY)                                796,91 

G. BANKOVÉ POPLATKY                                 94,20 

H.OSTATNÉ SLUŽBY (overovanie, zverejnenie)                                296,15 

I. RÉŽIJNÉ NÁKLADY                                 28,85 

J. DAŃ Z  PRÍJMOV  

CELKOM (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 249 807,68 
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IV. ROZPOČET -  NADÁCIA COOP JEDNOTA NA ROK  2017 
 
 

PRÍJMY: 

 

     

Právnické osoby        225 000 €  

Fyzické osoby          10 000 € 

2 % dane z príjmov za rok 2016 

prijaté v roku 2017         60 000 € 

CELKOM PRÍJMY:                         295 000 € 

 

VÝDAJE: 

 

Zdravotníctvo           69 040 €  

Podpora lokálnych komunít“                     225 000 € 

 

 

V súlade s §  28 ods. 1 zákona č. 34/2002  

Z.z. o nadáciách a o zmene  Občianskeho  

zákonníka v znení  neskorších   predpisov     

a  v  členení   podľa   §   28 ods. 2 a  3 cit.  

zákona  rozhodla     Správna      rada    

o nákladoch na správu nadácie nasledovne: 

 

a/ ochrana  a zhodnotenie majetku nadácie                    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                           590 € 

g/ iné náklady na ostatné činnosti spojené  

    s prevádzkou nadácie (ochranná známka,  

    overovanie podpisov  u notára bankové poplatky,  

    poštové poplatky)                                                                 300 € 

CELKOM NÁKLADY:                               295 000 € 

 

 

ZOSTATOK:                                0 € 
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VI. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE A INÉHO  

ORGÁNU 

 
      Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné, neplatené a  preto  nebola 

členom,  ani správcovi  nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich  

funkcie. 

 

 

 

 

 

VII. PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV 
 

         V rámci nadácie Nadácia  COOP Jednota  nebol v roku 2017  vytvorený 

nadačný  fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:  Ing. Ján Bilinský 

Spracovala: Mária Pažitnajová 
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                    Príloha č. 1 

 

Predkladateľ projektu Názov projektu 

Obec Kostolné Kračany Verejný parčík Kostolné Kračany 

Mesto Krupina Fontána pre Krupinu  

Mesto Šaštín-Stráže Príjemné čakanie na svoj autobus 

Obec Žlkovce Vonkajšie fitness centrum 

Obec Soľ Oživenie okolia predajne COOP Jednota Soľ 

Mesto Komárno Obnova parku na sídlisku  III. 

Obec  Chorvátsky Grob Outdoorové ihrisko už aj u nás 

Klub biatlonu MAGNEZIT ŚŚSM 

Revúca 

Dresy pre biatlonistov 

Mesto Trstená Športovo-oddychová zóna pre miestnu 

komunitu v Trstenej 

Mesto Lipany Podporme športové talenty 

Obec Bobot Príslušenstvo na obecné akcie 

Obec Vyhne "Kúpeľná špacírka" - obnova tradičnej trasy 

pre návštevníkov i obyvateľov obce 

LOPEKO, n. o., Podbrezová PROšport areál 

Obec Uhrovec Prírodný areál pre prácu komunít 

Obec Čab Rozhýbme sa v športovom areáli 

Obecný úrad Necpaly Outdoorové ihrisko 

JUDO klub Levice Slovensko Rozvoj športu a oživenie džuda v Leviciach 

Mesto Spišská Belá Vybudovanie detského ihriska v Spišskej Belej 

- Strážky 

Obecný úrad Východná Fenomén -dejiny a vývoj FFV 

Obec Dolné Vestenice Krajšia obec - spokojnejší obyvatelia 

Obec Podvysoká Výstavba multifunkčného ihriska s umelým 

trávnikom a mantinelmi 

Mesto Rajec Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec-

rozšírenie outdoorových hracích prvkov 

Obec Nesvady Outdoorové detské ihrisko 

Obec Budkovce Cez lávky do Jednoty 

Centrum voľného času Medzilaborce Grilovanie nás spája 

 
 


