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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: 6638 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 
 
Správna rada: Mgr. Šmigura Martin - predseda

JUDr. Laurincová Anna - člen
Ing. Marián Christenko – člen

Revízor nadácie: Ing. Jozef Eliáš

Účelom nadácie je podporovať: 
a) ochranu a tvorbu životného prostredia, 
b) zachovanie prírodných hodnôt, 
c) ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, 

telovýchovy a športu.

Daný účel bude nadácia napĺňať nasledovnými aktivitami:
a) podporou a organizovaním spoločenských, kultúrnych, športových 

a umeleckých aktivít,
b) organizovaním zbierok, prijímaním finančných darov a dotácií s cieľom 

zabezpečovania vyššie spomenutých predmetov činností,
c) podporou komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a jednotlivými sektormi na 

národnej a medzinárodnej úrovni za účelom vytvárania podmienok pre trvalo 
udržateľný rozvoj spoločnosti,

d) šírením informácií, vydávaním a distribúciou podporných materiálov, nosičov 
a kníh.

Kontakt: 

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

l.) Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k 
verejnoprospešnému účelu nadácie:

http://www.nadaciakosit.org/
mailto:office@nadaciakosit.org


Nadácia KOSIT počas štvrtého 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 /
 Vzdelávanie väzňov a seniorov /vzdelávanie a ochrana a tvorba životného prostredia/
 EKO knižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, KLUB ČITATEĽOV  EKOknižky  

/podpora tvorivej činnosti smerujúcej k ochrane životného prostredia/
 Kosiťáci v akcii /podpora tvorivej činnosti smerujúcej k ochrane životného prostredia/

2. Granty na základe žiadostí o     pomoc a     spoluprácu mimo výziev /plnenie 

individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb/

 Usmej sa na mňa – podpora vzdelávania mentálne hendikepovaných
 CEV – interaktívna tabuľa

II.) Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:

Nadácia  KOSIT  mala  v  roku  2016 príjmy (výnosy) z úrokov v banke vo výške
0,35 EUR

III.) Prehľad o  darcoch, ak hodnota darov  alebo výška prostriedkov od toho 

istého darcu presahuje 331,94€:

V roku 2016 Nadácia KOSIT získala dary:

 APOH: 1000EUR

lV.) Prehľad o príjme 2%

Nadácia KOSIT získala v roku 2016 sumu 2 817,53 EUR z 2% dane.

V.) Prehľad  o  fyzických  osobách  a  právnických osobách, ktorým nadácia  
poskytla  prostriedky  na  verejnoprospešný  účel, na ktorý bola  nadácia 
založená, a  informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili:

V roku 2016 Nadácia KOSIT poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel v sume 
3100EUR a podporila v rámci vlastnej environmentálnej projektovej súťaže spolu  8 
organizácií a jednotlivcov v sume 5160EUR.

 

DZ Komu Účel Suma



001/2016 O.Z. Usmej sa na mňa 
Podpora environmentálneho 
letneho tábora 1 500eur

002/2016 MŠ Mokrance
Súťaž s EKO kniťkou Ježka 
Separka a Slimáčika Naturpáčika 500eur

003/2016 MŠ Abrahám
Súťaž s EKO kniťkou Ježka 
Separka a Slimáčika Naturpáčika 500eur

004/2016 MŠ Galaktická 
Súťaž s EKO kniťkou Ježka 
Separka a Slimáčika Naturpáčika 500eur

005/2016 MŠ Šafárikova trieda
Kosiťáci v akcii – najkrajšia 
záhradka 1200eur

006/2016 MŠ Smetanova
Kosiťáci v akcii – najkrajšia 
záhradka 1200eur

007/2016 MŠ Čínska
Kosiťáci v akcii – najkrajšia 
záhradka 1200eur

008/2016
Centrum environmentálnej 
výchovy Nákup interktívnej tabule 1600eur

004/2015 Denisa Vašková, Košice Fotosúťaž – eko projekt 2015 30eur

013/2015 Kamil Krajč, Košice Fotosúťaž – eko projekt 2015 30eur

Suma darov predstavuje hodnotu 8 260EUR 

Vl.) Celkové výdavky  (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých 
druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu 
nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 01 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 
7 000.-eur a príprave a realizácii vlastných projektov v sume 5 000.-eur.

 Aktivity Nadácie KOSIT 2016

Plánované
výdavky

v eur

Skutočné
výdavky

v eur

1. Grantové výzvy a iné dotácie 7 000 3 100

2. Vlastné projekty 5 000 5 160

Spolu 12 000 8 260

Vlastnými projektmi Nadácie KOSIT boli:

a) Projekt Škôlka Ježka Separka

b) Vzdelávanie väzňov a seniorov
c) EKO knižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, KLUB ČITATEĽOV EKOknižky  
d) Kosiťáci v akcii

a) Projekt Ježka Separka

Piaty ročník projektu opäť zaznamenal nárast záujmu zo strany škôl v rámci celého Slovenska. 
Súčasťou environmentálneho vzdelávania je vyše 180 škôlok, ktoré sú vybavené podporným 
edukatívnym balíčkom. Nadáciu KOSIT teší, že každoročne pribúdajú škôlky a aj s našou pomocou sa



téma odpadov dostáva do povedomia detí a ďalšej verejnosti. Projekt bol spustený vo februári 2011 
ako modelový projekt na 10 škôlkach. 

b) Vzdelávanie väzňov

Vzdelávanie väzňov v odpadovom hospodárstve patrí každoročne medzi základnú zostavu projektov 
na základe výborných skúseností so spoluprácou s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. začala Nakoľko prezentácia zaujala a mala veľmi pozitívny ohlas, Nadácia KOSIT  
plánuje pokračovať v osvete s nakladaním odpadu aj v nasledujúcom roku. 

c) EKO knižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, KLUB ČITATEĽOV EKOknižky  /podpora
tvorivej činnosti smerujúcej k ochrane životného prostredia/

Nový súťažný projekt EKO knižka Ježka Separka, jeho idea, vznikla v druhej polovici roku 2013 
a v spolupráci so združením NATUR-PACK vyhlásila Nadácia KOSIT súťaž o najlepšie literárne 
a hudobné diela učiteľov materských a základných škôl. Cieľom súťaže bolo zapojiť učiteľov v rámci 
Slovenska a podnietiť ich tvorivého ducha v oblasti environmentálnej výchovy. EKOknižka sa stala 
jednou z najzaujímavejších doplňujúcich materiálov v oblasti environmentálnej výchovy a v danom 
roku sa vydistribuovalo 800kníh. Začiatkom roka 2016 bolo vyhodnotenie čitateľov. Súčasťou projektu 
boli aj verejné čítania v rôznych menších i väčších slovenských mestách.

d) Kosiťáci v akcii – lajkovacia súťaž pre materské školy na facebooku – „Ako by si skrášlili svoje 
okolie“. Návrh projektu, ktorý nesmel prekročiť sumu 1200eur spolu s fotografiou školy boli zverejnené
na FB a lajkované rodičmi. 3 škôlky s najvyšším počtom „lajkov“ získali finančné prostriedky na 
skrášlenie svojho okolia škôlky.

Náklady na správu nadácie 2016:

Plánované
náklady v

eur

Skutočné
náklady v

eur

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie: 0 0

b) propagácia   verejnoprospešného  účelu   nadácie  200 0

c) prevádzka nadácie: 0 0

d) odmena za výkon funkcie správcu: 0 0

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu: 0 0

f) mzdové náklady:                 0 0

g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 1 800 1541,80

Spolu: 2 000 1541,80

Prehľad nákladov na realizáciu nadačnej činnosti v roku 2016:

Skutočné
náklady

v eur

Vlastné projekty 5 160,00

Činnosť spojená s prevádzkou nadácie 1 541,80

Spolu: 6 701,80



Prehľad výdavkov Nadácie KOSIT v     roku 2016:

Plánované
výdavky

v eur

Skutočné
výdavky

v eur

Výdavky na realizáciu nadačnej činnosti: 12 000 8 260,00

Výdavky na správu nadácie: 2 000 1 541,80

Spolu:  14 000 9 801, 80

PLÁN pre rok 2017:

Správna rada Nadácie KOSIT rozhodla, že výška nákladov Nadácie KOSIT bude  maximálne 30% 
celkových výdavkov pre rok 2017.

Prehľad  nákladov a výdavkov Nadácie KOSIT v roku 2017

 Aktivity Nadácie KOSIT

Plánované
výdavky

v eur

1. Grantové výzvy a iné dotácie           1 500

2. Vlastné projekty           3 000

Spolu 4 500

Predpokladané náklady na správu nadácie v roku 2017 v eur

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0 

b) propagácia   verejnoprospešného  účelu   nadácie  0 

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 1 800

Spolu: 1 800

Prehľad výdavkov Nadácie KOSIT v roku 2017

Výdavky na realizáciu nadačnej činnosti:            4 500 71,4

Výdavky na správu nadácie: 1 800  28,6

Spolu: 6 300 100%

VlI.) Zmeny vykonané  v nadačnej listine a  v zložení orgánov, ktoré nastali v 
hodnotenom období: 

V roku 2016 neboli uskutočnené žiadne zmeny.



VIlI.) 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.

IX.) Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch 
nadačných fondov:

V roku 2016 nemala ani nevytvorila Nadácia KOSIT žiadny Nadačný fond.

X.) Ročná   účtovná   závierka,   zhodnotenie   základných  údajov zahrnutých v
nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke: V prílohe.

 

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

Ing. Jana Končeková Mgr. Martin Šmigura
Správca nadácie          Predseda Správnej rady nadácie

V Košiciach, dňa  



Vyjadrenie Revízora Nadácie KOSIT 
k Výročnej správe Nadácie KOSIT za rok 2016

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 2016
bez akýchkoľvek výhrad.

V Košiciach, dňa 

...........................................................
      Ing. Jozef Eliáš 
Revízor Nadácie KOSIT


