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základné informácie 
o nadácii kosit:
názov nadácie: Nadácia KOSIT 
sídlo:      Rastislavova 98, 
   04346 Košice - Juh, Slovenská republika 
ičo:    42240000 
registračné číslo:    203/Na-2002/983 
dátum vzniku:    31.12.2010 
hodnota nadačného imania:   6 638 EUR   
 
zakladateľ:    KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice - Juh 
   IČO: 36205214  

hodnota majetkového vkladu pri založení: 
peňažné prostriedky: 6638 EUR  
   
Štatutárny orgán (správca): Ing. Jana Končeková 
    Agátová 43, 04014 Košice - Košická Nová Ves
 
správna rada:  Dr. Alvise Gerotto – predseda
   Doc. PhDr. Nadežda Krajčová – člen
   Mgr. Ľudmila Liščinská – člen

revízor nadácie: Ing. Jozef Eliáš

Účelom nadácie je podporovať: 
a) rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
c) ochranu a tvorbu životného prostredia, 
d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, 
telovýchovy a športu, 
f) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo 
skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 
pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.  

kontakt: 

email: office@nadaciakosit.org    
Web:  www.nadaciakosit.org



i.) prehľad činností vykonávaných v hodno- 
tenom období s uvedením vzťahu k verejno-
prospeŠnému Účelu nadácie:
Nadácia KOSIT počas prvého roka fungovania úspešne prezentovala 
a podporila viacero verejnoprospešných aktivít a projektov.

1. vlastné projekty nadácie:

Projekt Škôlka Ježka Separka /vzdelávanie a ochrana a tvorba životného 
prostredia/

EKO tábor /vzdelávanie a ochrana a tvorba životného prostredia  
a zachovanie prírodných hodnôt /

Vzdelávanie väzňov a seniorov /vzdelávanie a ochrana a tvorba životného 
prostredia/

Pomoc Škole prírode v Kysaku s odstránením nánosov po povodniach 
(dobročinná akcia v spolupráci so stredoškolákmi) /ochrana a tvorba 
životného prostredia/

Pomoc útulku zvierat /ochranu a tvorbu životného prostredia/

2. vyhlásenie 2 grantových výziev na všeobecne prospešné aktivity 
/podpora v rámci účelu podpory nadácie/

3. vyhlásenie grantovej výzvy pre zamestnancov kosit-u 
/ochrana zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, 
telovýchovy a športu/

4. vyhlásenie grantovej výzvy pre materské školy 
/ochrana a tvorba životného prostredia/

5. Granty na základe žiadostí o pomoc a spoluprácu mimo výziev 
/plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo 
skupinu osôb/



ii.) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov  
a ich pôvodu:
nadácia kosit mala v roku 2011 príjmy (výnosy) z úrokov v banke vo výške 
11,77 eur.

iii.) prehľad o  darcoch, ak hodnota darov  
alebo výŠka prostriedkov od toho istého darcu 
presahuje 331,94€:
v roku 2011 nadácia kosit získala dary:

KOSIT a.s. : 46 170.-eur

VUB, a.s.: 1000.-eur

Slovenské elektrárne, a.s.: 1560.-eur

ENVIDOM, združenie: 400.-eur

EAST PAPER, s.r.o.: 600.-eur

ENVIDOM Modrá

PANTONE 293  C
CMYK (%) C:100 M:57 Y:0 K:2

ENVIDOM Zelená

PANTONE 347  C
CMYK (%) C:100 M:0 Y:86 K:3



iv.) prehľad  o  fyzických  osobách  a  právnic-
kých osobách, ktorým nadácia  poskytla  pros-
triedky  na  verejnoprospeŠný  Účel, na ktorý 
bola  nadácia založená, a  informácia, akým 
spôsobom  sa tieto prostriedky použili:
V roku 2011 Nadácia KOSIT poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel 
nasledujúcim žiadateľom:

dz č. 001/2011 mgr. júlia Grejtáková
Finančné prostriedky vo výške 350.-eur boli použité za účelom podpory 
kultúrneho projektu „Komorný benefičný koncert Česko-slovenské nádeje 
opery“.

dz č. 002/2011 
usmej sa na mňa, o.z.
Finančné prostriedky vo výške 
300.-eur boli použité za účelom 
podpory letného tábora pre 
Hendikepované deti /mentálne aj 
fyzicky/.

dz č. 003/2011 
Športový klub peGas
Finančné prostriedky vo výške 
500.-eur  boli použité za účelom 
podpory cyklistických pretekov 
pre deti „Baby King Race“.

dz č. 004/2011 andrea fiterová  
/zamestnanecká grantová výzva spol. kosit, a.s./. 
Finančné prostriedky vo výške 600.-eur boli použité na náklady vynaložené 
so športom.

dz č. 005/2011 Štefan nitkulinec 
/zamestnanecká grantová výzva spol. kosit, a.s./. 
Finančné prostriedky vo výške 450.-eur boli použité na náklady vynaložené 
so športom.



dz č. 006/2011 
eductra, o.z. 
Finančné prostriedky vo výške 
3160.- eur boli použité na podporu 
organizácie a materiálno - tech-
nického zabezpečenia letného 
tábora.

dz č. 007/2011 
zväz diabetikov slovenska
Finančné prostriedky vo výške 
330.-eur boli použité na projekt 
„Diabetes, choroba, ktorá si 
nevyberá – Mikuláš na ľade“ – 
nákup prúžkov do glukomeru.

dz č. 008/2011 rodičovské združenie pri materskej škole dénešova 53
Finančné prostriedky vo výške 400.-eur boli použité na environmentálny 
projekt „Tajomstvo stromu“ – nákup učebných pomôcok, sadeníc...



v.) celkové výdavky  (náklady) v čle-není na vý-
davky podľa jednotlivých druhov činností na-
dácie a osobitne výŠka výdavkov (nákladov) na 
správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej 
rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 
ods. 2 a 3 zákona o nadáciách:
výdavky na nadačné aktivity:
Nadácia KOSIT uvažovala s výdavkami na nadačné aktivity vo forme 
grantových výziev v hodnote 20 000.-eur a príprave a realizácii vlastných 
projektov v sume 19 250.-eur.
 

aktivity nadácie kosit plánované výdavky 
v eur

skutočné výdavky 
v eur

1. Grantové výzvy a iné 
dotácie 20 000 6 090

2. Vlastné projekty 19 250 6 650

spolu 39 250 12 740

nadácia kosit vyhlásila nasledujúce grantové výzvy:

1. Grantová výzva č. 1 a č. 2 na všeobecne prospešné aktivity  v celkovej 
hodnote 5 000.-eur 

Nadácia KOSIT obdržala dohromady 13 žiadostí z rôznych organizácií. 
Z nich prešlo výberom na základe splnených podmienok 5 projektov. 
Zvyšné nevyhoveli kritériám výberu.

2. zamestnanecká grantová výzva v celkovej sume 6 000.-eur 

Táto výzva bola určená pre zamestnancov spoločnosti KOSIT a.s. a ich 
deti, ktorí sú talentovaní a aktívne sa zúčastňujú rôznych súťaží na lokálnej, 
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Maximálna výška grantu na 
jednu osobu predstavovala sumu 600.-eur. Nadácia KOSIT získala 7 žiadostí 
za celý rok, z ktorých 2 splnili požiadavky výzvy. Za rok 2011 boli udelené  
2 zamestnanecké granty. 

3. Grantová výzva pre materské školy v hodnote 5 000.-eur

Grantová výzva pre materské školy bola vyhlásená koncom decembra 



2011. Uzávierka prijímania žiadosti je stanovená do  29.02.2012. Následne 
budú projekty vyhodnotené a čerpanie dotácií umožnené približne od 
15.03.2012.

4. výzva na podporu projektov mestských častí v hodnote 4 000.-eur bola 
presunutá na prvý štvrťrok 2012 z časových dôvodov.

vlastnými projektmi nadácie kosit boli:
a) Projekt Škôlka Ježka Separka 
b) EKO tábor
c) Vzdelávanie väzňov a seniorov
d) Pomoc  Škole v prírode v Kysaku s odstránením nánosov po povodniach 
v úzkej spolupráci so stredoškolákmi
e) Pomoc Útulku zvierat s odstránením neporiadku z útulku

a) projekt ježka separka

Bol spustený vo februári 2011 ako modelový projekt na 10 škôlkach. 
Cieľom projektu bolo otestovať deti, či sú schopné absorbovať množstvo 
nových informácií k téme odpadového hospodárstva. Projekt trval od 
februára do septembra 2011. Slávnostné vyhodnotenie prebehlo na 
akcii ENVIROSHOW, ktorú každoročne organizuje spol. KOSIT a.s., v roku 
2011 aj v úzkej spolupráci s Nadáciou KOSIT. Finále projektu prebehlo 
v septembri výstavou vo Východoslovenskej galérii. V druhom polroku 2011 
sa aktualizovali a dopĺňali materiály, ktoré budú distribuované v januári 
na metodickom dni pre 85 materských škôlok v rámci Košíc a okolia a 15 
škôlok zo stredného a západného Slovenska.  Projekt získal ocenenie Zlatý 
mravec 2011 za najkomplexnejší environmentálny vzdelávací materiál. 



b) eko tábor

EKO tábor vznikol za účasti viacerých partnerov. Bol organizovaný v Kysaku, 
v blízkom okolí Košíc. Trval v termíne 17.07.-24.07.2011 (7 dní) a zúčastnilo 
sa ho 54 detí z celého Slovenska. Tábor prezentoval zdravý životný štýl 
a ochranu životného prostredia. Mal veľký úspech, a preto sa Nadácia 
KOSIT rozhodla organizovať tábor aj v nasledujúcom roku. Nadácia KOSIT 
spolupracovala na EKO tábore s občianskym združením EDUCTRA, ktoré 
ho realizačne prestrešilo. 

c) vzdelávanie väzňov

Komunikáciu s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže 
začala Nadácia KOSIT realizovať počas júna a júla. Ponúkli sme lektorku, 
ktorá prezentovala väzňom základy k odpadovému manažmentu. Nakoľko 
prezentácia zaujala a mala veľmi pozitívny ohlas, Nadácia KOSIT  plánuje 
pokračovať v osvete s nakladaním odpadu aj v nasledujúcom roku. 



Ďalšie, neplánované projekty nadácie kosit, ktoré vznikli počas roka:

d) pomoc  Škole v prírode v kysaku s odstránením nánosov po povodniach 
v úzkej spolupráci so stredoškolákmi

Škola v prírode v Kysaku oslovila Nadáciu KOSIT o pomoc pri financovaní 
odvozu nánosov po povodniach. Nakoľko Nadácia KOSIT uvažovala 
o príprave tábora práve v danom zariadení v Kysaku, zvážila túto pomoc 
a požiadala o spoluprácu aj Úrad Košického samosprávneho kraja: 
Spoločne pripravili projekt „dobrovoľníckej aktivity pre stredoškolákov“ 
a pomohli zbaviť  areál nánosov, ktoré priniesli povodne.  

e) pomoc Útulku zvierat s odstránením neporiadku z útulku

Nadácia KOSIT sa rozhodla o dobrovoľnícky deň, ktorý strávila v Útulku 
zvierat, pomohla ho  vypratať a zafinancovala odvoz odpadu. 

náklady na správu nadácie 2011:

plánované náklady 
v eur

skutočné náklady 
v eur

a) ochrana a zhodnotenie 
majetku nadácie: 0 € 0 €

b) propagácia verejnopros-
pešného  účelu  nadácie 244 € 1515 €

c) prevádzka nadácie: 0 € 0 €
d) odmena za výkon funkcie 
správcu: 0 € 0 €

e) náhrady výdavkov podľa 
osobitného predpisu: 0 € 0 €

f) mzdové náklady: 3 000 € 0 €
g) iné náklady na ostatné 
činnosti spojené s prevádzkou 
nadácie:

9 020 € 2 234,49 €

spolu: 14 420 € 3 749,49 €



prehľad výdavkov nadácie kosit v roku 2011:

Plánované
výdavky 
v eur

%
S k u t o č n é 
výdavky 
v eur

%

Výdavky na realizáciu 
nadačnej činnosti: 39 250 € 73,1 17 441 € 82,3

Výdavky na správu 
nadácie: 14 420 € 26,9 3 750 € 17,7

spolu: 53 670 € 100 21 191 € 100

plán pre rok 2012:

Správna rada Nadácie KOSIT rozhodla, že výška nákladov Nadácie KOSIT 
bude  maximálne 10% celkových výdavkov pre rok 2012.

prehľad  nákladov a výdavkov nadácie kosit v roku 2012
 

aktivity nadácie kosit plánované výdavky v eur
1. Grantové výzvy a iné dotácie 30 000
2. Vlastné projekty 25 000

spolu 55 000

predpokladané náklady na správu nadácie v roku 2012:  5 000.-eur

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie: 0 €
b) propagácia   verejnoprospešného  účelu   nadácie  1 500 €
c) prevádzka nadácie: 0 €
d) odmena za výkon funkcie správcu: 0 €
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu: 0 €
f) mzdové náklady: 0 €
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou 
nadácie:

3 500 €

spolu: 5 000 €



prehľad výdavkov nadácie kosit v roku 2012:

Výdavky na realizáciu 
nadačnej činnosti: 55 000 € 91,7 %

Výdavky na správu 
nadácie: 5 000 € 8,3 %

spolu: 60 000 € 100 %

vi.) zmeny vykonané v nadačnej listine  
a v zložení orGánov, ktoré nastali v hodno-
tenom období: 
V roku 2011 neboli v Nadačnej listine ani v orgánoch Nadácie KOSIT 
vykonané žiadne zmeny.

vii.) odmena za výkon funkcie správcu nadácie 
a iného orGánu, ak bol nadačnou listinou 
ustanovený:
Správca Nadácie KOSIT vykonával funkciu na báze dobrovoľnosti ako aj 
všetky orgány nadácie pracovali dobrovoľne.

viii.) prehľad o činnosti nadačných fondov  
spolu s prehľadom o prostriedkoch nadač- 
ných fondov:
V roku 2011 nemala ani nevytvorila Nadácia KOSIT žiaden Nadačný fond.

iX.) ročná   Účtovná   závierka,   zhodnotenie   
základných  Údajov zahrnutých v nej a výrok 
audítora k ročnej Účtovnej závierke: 
V prílohe.

 
V Košiciach, dňa  15.03.2012

dr. alvise Gerotto
Predseda Správnej rady nadácie

ing. jana končeková
Správca nadácie



vyjadrenie revízora nadácie kosit 
k výročnej správe nadácie kosit za rok 2011

V súlade s nadačnou listinou Nadácie KOSIT, čl. Vll., ods. 25, písm. f), ja, dole 
podpísaný, Ing. Jozef Eliáš ako revízor Nadácie KOSIT beriem na vedomie 
predloženú Výročnú správu Nadácie KOSIT za rok 2011 bez akýchkoľvek 
výhrad.

V Košiciach, dňa 15.3.2012

ing. jozef eliáš 
Revízor Nadácie KOSIT



















Poznámky k účtovnej závierke 

Poznámky 
k 31.12.2011

(v celých eurách)
I. Všeobecné údaje

(1) názov a sídlo účtovnej jednotky:

Názov účtovnej jednotky: Nadácia KOSIT

Sídlo účtovnej jednotky: Rastislavova 98, 043 46 Košice – Juh, Slovensko
Dátum jej založenia alebo
zriadenia: 30. 12. 2010
Identifikačné číslo účtovnej
jednotky: 203/Na – 2002/983

(2) Informácie  o členoch  štatutárnych orgánov,  dozorných orgánov  a iných  orgánov účtovnej  jednotky;
uvádzajú  sa  mená  a priezviská  členov  štatutárnych  orgánov,  dozorných  orgánov  a iných  orgánov
účtovnej jednotky:

Štatutárne orgány:
(Štatutár, správna rada,
predsedníctvo)

Správca:          Ing. Jana Končeková

Správna rada: Dr. Alvise Gerotto – predseda

                        Doc. PhDr. Nadežda Krajčová – člen

                        Mgr. Ľudmila Liščinská – člen

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor)

Revízor: Ing. Jozef Eliáš

(3) Opis činnosti:

1




































