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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:    6 638 EUR 
 
Štatutárny orgán (správca):  Ing. Jana Končeková  
 
správna rada:    Mgr. Martin Šmigura 
     JUDr. Anna Laurincová – 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 hodnotenom období s uvedením vzťahu  

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


k verejnoprospešnému účelu nadácie: 
 
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 /
•	 EKO tábor /vzdelávanie a ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt /
•	 Vzdelávanie väzňov a seniorov /vzdelávanie a ochrana a tvorba životného prostredia/
•	 EKO knižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika /podpora tvorivej činnosti smerujúcej k ochrane  
 životného prostredia/
•	 EKOzáložka /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/

II.) Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:
Nadácia  KOSIT  mala  v  roku  2014 príjmy (výnosy) z úrokov v banke vo výške 1,00 EUR.

III.) Prehľad o  darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 
presahuje 331,94€:
V roku 2014 Nadácia KOSIT získala dary:

•	 MESTO KOŠICE: 300,- EUR
•	 APOH: 2 000,- EUR

lV.) Prehľad o príjme 2%
Nadácia KOSIT získala v roku 2014 sumu 7 249,09 EUR z 2% dane.

V.) Prehľad o  fyzických  osobách a právnických osobách, ktorým nadácia  poskytla  prostried-
ky  na  verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom  
sa tieto prostriedky použili:
V roku 2014 Nadácia KOSIT poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel 11 žiadateľom. 

DZ Komu Účel suma

001/2014 Juraj Barbarič, Kurská 9, Košice Podpora benefičného projektu 500 eur

002/2014 OZ Usmej sa na mňa, Tomášikova 6, Košice Pomoc sociálne slabšej rodine 200 eur

003/2014 Human family. Karpatská 26, Bratislava MTZ výstavy Human family 500 eur

004/2014 UPJŠ Botanická záhrada MTZ súťaže Botanikiáda 2000 eur

005/2014 OZ Šťastné deti v Nitre Environmentálny projekt pre deti 500 eur

006/2014 MŠ Kysak Environmentálny projekt pre deti 500 eur

007/2014 MŠ Bernoláková 19, Prešov Environmentálny projekt pre deti 500 eur

008/2014 ZŠ Starozagorská 8, Košice MTZ PC techniky pre postihnuté deti 600 eur

009/2014 Zuzana Ďurinová, Železničná 624, Plešivec Zdravotná liečba postihnutého dieťaťa 450 eur

010/2014 Motyková Judita, Zupkova 9, Košice Zdravotná liečba postihnutého dieťaťa 600 eur

011/2014 SMŠ Mánesova 23, Košice Environmentálne aktivity v ŠvP 300 eur

Suma darov predstavuje hodnotu 6 650,- EUR



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. 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 15 000.-eur 
a príprave a realizácii vlastných projektov v sume 15 000.-eur.  

 Aktivity Nadácie KOSIT 2014 Plánované 
výdavky v eur

Skutočné
výdavky v eur

1. Grantové výzvy a iné dotácie 10 000 4 490,09

2. Vlastné projekty 8 000 13 571,10

spolu 18 000 18 061,19

Vlastnými projektmi Nadácie KOSIT boli: 

a) Projekt Škôlka Ježka Separka (MDD, výstavy)
b) EKO tábor
c) Vzdelávanie väzňov a seniorov
d) EKO knižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika v spolupráci s NATUR-PACKom
e) EKOzáložka

a) Projekt Ježka Separka

Štvrtý ročník projektu zaznamenal nárast záujmu zo strany škôl v rámci celého Slovenska. Súčasťou environmentálneho 
vzdelávania je 150 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. 
V rámci projektu Nadácia KOSIT zorganizovala dve výstavy EKO dielok v Caraffovej väznici v Prešove a v Auparku 
v Košiciach, dve divadielka v rámci MDD s tematikou odpadu v Prešove a v Michalovciach.

b) EKO tábor

EKO tábor vznikol za účasti viacerých partnerov. Bol organizovaný v Kysaku, v blízkom okolí Košíc. Trval v termíne  
20.-25.7.2014 (6 dní) a zúčastnilo sa ho 45 detí z celého Slovenska. Tábor sa venoval environmentálnej výchove, 
športu, tvorivým dielňam a iným zaujímavým prednáškam. 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



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. 

d) EKO knižka Ježka Separka v spolupráci so združením NATUR-PACK

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. Súťaže sa zúčastnilo 80 školských zariadení v rámci celého Slovenska. Vyhodnotenie súťaže 
prebehlo v prvej polovici v roku 2014, príprava a tlač knižky sa uskutočnili v septembri a v októbri sme zorganizovali 
slávnostný krst EKOknižky. 

e) EKOzáložka

Nadácia KOSIT oslávila Deň Zeme 2014 novým projektom, ktorého sa zúčastnilo 25 škôlok a škôl, čo predstavovalo 
579 zapojených súťažiacich.
Úlohou detí bolo pripraviť knižnú záložku, s tematikou prírody a našej planéty. 5 detí a škôl sme slávnostne odmenili za 
účasti primátora mesta Richarda Rašiho.

Náklady na správu nadácie 2014:



Plánované 
náklady v eur

Skutočné 
náklady v eur

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie: 0 € 0,00

b) propagácia   verejnoprospešného  účelu   nadácie  700 € 355,46

c) prevádzka nadácie: 0 € 0,00

d) odmena za výkon funkcie správcu: 0 € 0,00

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu: 0 € 0,00

f)  mzdové náklady:       2 000 € 2 191,12

g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 2 300 € 1 199,94

spolu: 5 000 € 3 746,52

Prehľad výdavkov Nadácie KOSIT v roku 2014:

Plánované 
výdavky v eur % Skutočné 

výdavky v eur %

Výdavky na realizáciu nadačnej činnosti: 18 000 € 78,26 18 061,19 82,82

Výdavky na správu nadácie: 5 000 € 21,74 3 746,52 17,18

spolu: 23 000 € 100% 21 807,71 100%

PLÁN pre rok 2014:

Správna rada Nadácie KOSIT rozhodla, že výška nákladov Nadácie KOSIT bude maximálne 22% celkových výdavkov 
pre rok 2014.

Prehľad  nákladov a výdavkov Nadácie KOSIT v roku 2015

 aktivity Nadácie KOsIT Plánované 
výdavky v eur

1. Grantové výzvy a iné dotácie 7 000 €

2. Vlastné projekty 5 000 €

spolu 12 000 €

Predpokladané náklady na správu nadácie v roku 2015

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 1 200 €

spolu: 0 €

Zmenou majiteľa zakladateľa Nadácie KOSIT sa zmenila a filozofia financovania nákladov.
Prehľad výdavkov Nadácie KOSIT v roku 2015

Výdavky na realizáciu nadačnej činnosti:       12 000 € 90,90
Výdavky na správu nadácie: 1 200 € 9,10

 spolu: 13 200 € 100%

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



•	 Na základe zmeny majoritného akcionára v spol. KOSIT a.s., zakladateľa Nadácie KOSIT,  v novembri 2014 
došlo ku zmene predsedu správnej rady Nadácie KOSIT a jej členov (zápisnica zo Správnej rady z 15.12.2014). 
Predsedu Správnej rady Dr. Alvise Gerotta vystriedal Mgr. Martin Šmigura, a členku Správnej rady Doc. PhDr. 
Nadeždu Krajčovú vystriedala JUDr. Anna Laurincová.

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 2014 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











































Nadácia KOsIT

Rastislavova 98
043 46 Košice

Slovensko/Slovakia

Tel.: +421 55 7270711, 0917 566 837
Fax: +421 55 7270773

Fakturačné údaje:
IČO:42240000

DIČ: 2023175990

Banka: VÚB BANKA
Bankový účet: 2844418051/0200

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

www.kositfoundation.org


