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Nadácia CHEMOSVIT 

 
Nadácia CHEMOSVIT, ul. Štúrova 101, 059 21 SVIT 

bola založená dňa 29. 05. 2003 skupinou 12 firiem Chemosvit, zapísaná do registra dňa 
01. 08. 2003 pod číslom 203/N-2002/727, MV SR, IČO 378 848 67. 
 
 
 

POSLANÍM NADÁCIE JE 
 
• rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti spo-

čívajúci vo financovaní kultúry, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a 
náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá a výstavbu a 
obnovu ich zariadení,  

• podpora zdravotníckych a sociálnych zariadení najmä v podtatranskej oblasti,  
• podpora vedy, podpora škôl a vzdelávacích zariadení, podpora mládeže - žiakov, štu-

dentov a učňov talentovaných a telesne postihnutých na základe odporučenia školy, 
najmä v podtatranskej oblasti, 

• podpora a rozvoj športu a telovýchovy v podtatranskej oblasti,   
• individuálna pomoc zamestnancom zakladateľa a pomoc starším občanom - bývalým 

zamestnancom (ktorí pracovali u zakladateľa najmenej 10 rokov), ktorí sa ocitli 
v ohrození života alebo boli postihnutí živelnou pohromou,  

• individuálna pomoc zamestnancom zakladateľa, ktorí sa ocitli nie vlastnou vinou 
v sociálnej núdzi. 

 
Pri poskytovaní pomoci fyzickým osobám sa uprednostňujú fyzické osoby so zamestna-
neckým vzťahom k zakladateľom nadácie.  
 
Pri poskytovaní pomoci právnickým osobám budú uprednostňované právnické osoby 
v podtatranskej oblasti.  
 
 
 

ORGÁNY NADÁCIE 
 
V orgánoch správnej rady v priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám.  
 
Správna rada 

predseda:  Ing. Jaroslav Lučivjanský 
podpredseda:   Ing. Jaroslav Mervart 
členovia:   Ing. Roman Červeň  

Ing. Gabriela Hudáková 
Henrieta Ščavnická  

 
Revízor     Ing. Ladislav Jašš 
 
Správca nadácie    Ing. Jarmila Štegenová 
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Nadácia CHEMOSVIT 

PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2010 
 

Nadácia zaevidovala v roku 2010 157 žiadostí o finančnú výpomoc, od založenia nadácie 
to je 470 žiadostí. V roku 2010 nadácia poskytla pomoc 60 žiadateľom (právnickým aj 
fyzickým osobám), od založenia nadácie poskytla pomoc 221 žiadateľom.  
V roku 2010 zamerala svoju činnosť na pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám – 
hlavne v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, športu a kultúry – rozvoj tradícií.  
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci február bolo rozdelených 1397,50 €,  z príjmu 2 % 
dane 797,50 € a z príjmu od zamestnancov 600 €: 
1. Finančný príspevok pre bývalú zamestnankyňu na spolufinancovanie zdvíhacieho 

zariadenia pre je ZŤP dieťa vo výške 297,50€.  
2. Finančný príspevok pre MŠ Pod Skalkou na nákup šatňových skriniek do druhej det-

skej šatne vo výške 300 €.   
3. Finančný príspevok pre Domka, združ. salez. mládeže Poprad na organizáciu futbalo-

vého turnaja pre deti a mládež vo výške 200€.  
4. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na lieky vo výške 500 €.   
5. Finančný príspevok pre zamestnankyňu v súvislosti so zvýšenými nákladmi na štú-

dium dieťaťa vo výške 100 €.   
 

Na zasadnutí  správnej rady v mesiaci marec bolo rozdelených 3002,99 €, z príjmu od 
zamestnancov 2050 € a z príjmu 2 % dane 952,99 €:  
6. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na lieky vo výške 350€. 
7. Finančná výpomoc pre bývalú zamestnankyňu na sociálnu výpomoc, na lieky 

a dietetické potraviny vo výške 250€. 
8. Finančná výpomoc pre zamestnanca na náklady na liečebno-rehabilitačný pobyt jeho 

dieťaťa v prímorskom prostredí vo výške 350 €.   
9. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou, na lieky a dietetické potraviny vo výške 250€. 
10. Finančný príspevok pre žiadateľa na spolufinancovanie nákladov na rehabilitačný po-

byt pre jeho ZŤP dieťa v Adeli centre vo  výške 300 €. 
11. Finančný príspevok pre žiadateľku na spolufinancovanie nákladov na rehabilitačný 

pobyt pre jej ZŤP dieťa v Adeli centre vo  výške 300 €. 
12. Finančná výpomoc pre bývalého zamestnanca na sociálnu výpomoc, na lieky 

a dietetické potraviny vo výške 350€. 
13. Finančný príspevok pre žiadateľku na spolufinancovanie úprav bezbariérového vstupu 

do domu pre jej ZŤP dieťa vo výške 250 €. 
14. Finančný príspevok pre MŠ Pod Skalkou na nákup tovaru z VOS CHEMOSVIT FOLIE 

vo výške 52,99 €.   
15. Finančný príspevok pre ZOS mesto Svit na nákup tovaru z VOS CHEMOSVIT FOLIE 

vo výške 50 €.  
16. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu na sociálnu výpomoc v súvislosti s jej zlou 

finančnou situáciou vo výške 500€. 
 
Na zasadnutí  správnej rady v mesiaci apríl bolo rozdelených 1850 €, z príjmu od zamest-
nancov 500 € a z príjmu 2 % dane 1350 €:  
17. Finančná výpomoc pre bývalého zamestnanca na náklady na kúpeľnú liečbu ZŤP die-

ťaťa vo výške 200 €.   
18. Finančná výpomoc pre zamestnanca na spolufinancovanie kúpy mechanického inva-

lidného vozíka pre jeho ZŤP dieťa vo výške 500€. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

19. Finančný príspevok pre Jednotu dôchodcov Svit na rehabilitácie jej členov v športovo-
relaxačnom centre Spolcentrum vo výške 300 €. 

20. Finančný príspevok pre NS občanov Baba vo Svite na spolufinancovanie projektu 
„Obnovenie náučného chodníka Baba“ zo Svitu do L. Doliny vo  výške 500 €. 

21. Finančný príspevok pre SZPB vo Svite na činnosť organizácie a predplatné časopisu 
„Bojovník“ pre školy vo Svite vo výške 150 €. 

22. Finančný príspevok pre Centrum voľného času - Mesto Svit na nákup zariadenia do 
Baby centra vo výške 200 €.  

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci máj bolo rozdelených 1000 €, z príjmu od zamest-
nancov 400 € a z príjmu 2 % dane 600 €:  
23. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na preklenutie obdobia priznania invalidného dôchodku vo výške 200€. 
24. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu v súvislosti s jej dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na náklady na štúdium dieťaťa vo výške 200€. 
25. Finančný príspevok pre Podháj stredisko soc. služieb Poprad na nákup zdravotníckej 

pomôcky pre klientku domova – bývalú zamestnankyňu vo výške 350 €. 
26. Finančný príspevok pre MŠK Iskra Svit na realizáciu II ročníka turnaja „Memoriál 

M.Kovaľovej“, basketbal dievčat vo výške 100 €. 
27. Finančný príspevok pre Detský domov Sp. Štiavnik na spolufinancovanie Dňa detí 

2010 organizovanom pre deti z detských domovov vo výške 150 €. 
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci jún bolo rozdelených 4650 €, z príjmu od zamest-
nancov 4350 € a z príjmu 2 % dane 300 €:  
28. Finančná výpomoc pre zamestnanca na zmiernenie dopadov povodne, ktorá spôsobi-

la značné škody na majetku zamestnanca, poskytnutá výpomoc vo výške 1050 €. 
29. Finančná výpomoc pre zamestnanca na spolufinancovanie nákladov na operáciu jeho 

zraku vo výške 350 €. 
30. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu na zmiernenie dopadov povodne, ktorá spô-

sobila škody na jej majetku, poskytnutá výpomoc vo výške 650 €. 
31. Finančná výpomoc pre zamestnanca na zmiernenie dopadov povodne, ktorá spôsobi-

la škody na jej majetku, poskytnutá výpomoc vo výške 650 €. 
32. Finančná výpomoc pre zamestnanca na zmiernenie dopadov povodne, ktorá spôsobi-

la škody na jeho majetku, poskytnutá výpomoc vo výške 650 €. 
33. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu na zmiernenie dopadov povodne, ktorá spô-

sobila škody na jej majetku, poskytnutá výpomoc vo výške 650 €. 
34. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na lieky vo výške 350€. 
35. Finančný príspevok pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.s. Poprad - Veľká na reali-

záciu podujatí organizovaných pre deti, mládež a seniorov počas letných prázdnin vo 
výške 300 €. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci júl bolo rozdelených 2550 €, z príjmu od zamest-
nancov 1700 € a z príjmu 2 % dane 850 €:  
36. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu na zmiernenie dopadov povodne, ktorá spô-

sobila škody na jej majetku, poskytnutá výpomoc vo výške 650 €. 
37. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na preklenutie obdobia priznania invalidného dôchodku vo výške 350€. 
38. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-

ťou  a na náklady na lieky vo výške 350€. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

39. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho dlhodobou práceneschopnos-
ťou  a na náklady na lieky vo výške 350€. 

40. Finančný príspevok pre ŠK Horal – Alto Svit na spolufinancovanie nákladov detských 
a rodinných súťaží v rámci cyklistického maratónu Horal Tour Svit vo výške 350 €. 

41. Finančný príspevok pre BKM Svit na spolufinancovanie nákladov na sústredenie druž-
stva starších minižiakov pre 5 chlapcov zo sociálne slabších rodín vo výške 500 €. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci september bolo rozdelených 2070 €, z príjmu od 
zamestnancov 70 € a z príjmu 2 % dane 2000 €:  
42. Finančný príspevok pre zamestnanca k cene poukazu na detský letný tábor pre jeho 

dieťa vo výške 35 €. 
43. Finančný príspevok pre zamestnankyňu k cene poukazu na detský letný tábor pre jej 

dieťa vo výške 35 €. 
44. Finančný príspevok pre Dobrovoľnú PO OV Poprad realizáciu akcie “Halové majstrov-

stvá SR kolektívov mladých hasičov“ vo výške 100 €. 
45. Finančný príspevok pre Šachový oddiel Svit na jeho činnosť a na účasť členov v 1. 

lige družstiev v ročníku 2010/2011 vo výške 200 €. 
46. Finančný príspevok pre MŠK Iskra Svit na náklady spojené s účasťou mládežníckych 

družstiev v súťažiach sezóny 2010/2011 vo výške 700 €. 
47. Finančný príspevok pre ZOS Mesto Svit  na spolufinancovanie nákupu zariadenia – 

elektrických  polohovateľných postelí pre potreby ležiacich klientov  vo výške 1000 €. 
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci október bolo rozdelených 1150 €,  z príjmu 2 % 
dane 300 € a z príjmu od zamestnancov 850 €: 
48. Finančná výpomoc zamestnancovi na náklady súvisiace s dlhodobou hospitalizáciou 

jeho dieťaťa v nemocnici v Košiciach vo výške 500 €. 
49. Finančná výpomoc zamestnancovi na náklady súvisiace s jeho dlhodobou práce-

neschopnosťou a na lieky vo výške 350 €. 
50. Finančný príspevok pre žiadateľku na spolufinancovanie nákladov na rehabilitačný 

pobyt pre jej ZŤP dieťa v Adeli centre vo  výške 300 €.  
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci november bolo rozdelených 2465 €, z príjmu od 
zamestnancov 1500 € a z príjmu 2 % dane 965 €:  
51. Finančný príspevok pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Levoči na reali-

záciu V. ročníka medzinárodného turnaja nevidiacich a ŤZP kolkárov vo výške 200 €. 
52. Finančná výpomoc pre zamestnanca v súvislosti s jeho zlou finančnou situáciou 

v rodine na výdavky pre potreby maloletých detí vo výške 350 €. 
53. Finančný príspevok pre ZUŠ vo Svite pre výtvarný odbor na projekt „Tvorivé dielne 

s hlinou“ vo výške 150 €. 
54. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu v súvislosti s jej zlou finančnou situáciou 

v rodine na výdavky pre potreby maloletých detí vo výške 200 €. 
55. Finančná výpomoc pre bývalého zamestnanca na náklady na lieky a zdravotný mate-

riál pre osobnú hygienu vo výške 150 €. 
56. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu na poskytnutie sociálnej výpomoci v súvislosti 

s nákladmi na štúdium dieťaťa vo výške 100 €. 
57. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Švábovce na nákup dataprojektora potrebného k 

realizácii projektu Comenius a následne určeného na skvalitnenie vyučovacieho pro-
cesu v škole vo výške 250 €. 

58. Finančný príspevok pre MŠ Pod Skalkou Svit na nákup priemyselného vysávača po-
trebného pre dennú údržbu vnútorných priestorov vo výške 165 €. 

59. Finančný príspevok pre ŠK futbalový klub Štrba na nákup štulpní a a ponožiek z pre-
dajne CH-Fibrochem pre chlapcov klubu vo výške 200 €. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

60. Finančná výpomoc pre zamestnanca na spolufinancovanie nákupu mechanického 
invalidného vozíka pre jeho ZŤP dieťa vo výške 700 €. 

 
 
V roku 2010 nadácia podporila tieto oblasti :   

Aktivity nadácie v roku 2010

0 €

968 €

3 698 €

800 €
2 650 €

12 020 €

zdravotníctvo zamestnanci školstvo sociálna oblasť kultúra šport
 

 
 
 

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2010 
 
PRÍJMY NADÁCIE V ROKU 2010   
 
Nadácia od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 mala príjem  

- od zamestnancov zakladateľov nadácie,  
- z príjmu 2 % dane,   
- z úrokov  
 

Fyzické osoby :  
1. Zamestnanci spoločností – zakladateľov Nadácie – 4 580,54€. 
2. Zamestnanec spoločnosti - pre postihnutých povodňou – 300 €. 

 
Príjem z 2 % dane   

3. 2 %  z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2009, prijatých v roku 2010  
v zmysle zákona o daní z príjmov  – DÚ Poprad, Svit, SNV, Kežmarok, L. Mikuláš 
v hodnote 6 600,42€. 

 
Úroky, výnosy :  

4. Tatra banka – úroky za rok 2010 z bežného účtu – 2,87 €.  
5. Tatra banka – úroky za rok 2010  z termínovaných účtov – 264,60 €. 

 
Príjem z 2% dane vo výške   6 600,42 €. 
Ostatné príjmy     5 148,01 € 

 
Príjem v roku 2010 bol vo výške   11 748,43 €. 
 
 
 

 6



Nadácia CHEMOSVIT 

Príjem nadácie od r. 2003 do r. 2010 : 
 V Sk V € 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 243 061,- 39 608,- 841 160,- 511 295,- 1 438 766,- 1 024 017,- 26 187,90 11 748,43 
 
 
 

Príjmy nadácie od r. 2003 do r. 2008 v Sk

0
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1400000
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zamestnanci iné príjem z 2% dane
 

 
 

Príjmy nadácie v r. 2009, 2010 v €

0

5000
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15000

20000

25000

2009 2010

zamestnanci iné príjem z 2% dane
 

 
 
 
PRÍJEM 2 % DANE 
 
Za rok 2009 prijaté nadáciou v roku 2010 a zostatok 2 % dane z príjmu za rok 2008, prija-
tej v roku 2009 a výdaj v roku 2010: 
 
1. ZOSTATOK Z ROKU 2009  

2 % príjmu za rok 2008, prijaté v roku 2009 vo výške  4 725,07 €. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

2. PRÍJEM V ROKU 2010 
Z 2 % z daní právnických a fyzických osôb príjem spolu 6600,42 €. 

 
Jún  2010 € 
FOnVÚ DÚ Svit 1090,84 
PODÚ Svit 113,69 
FODÚ PP 1626,44 
FOnVÚ DÚ SK 12,16 
Príjem spolu 2843,13 

 
Júl 2010 € 
FOnVÚ DÚ Svit  2442,29 
FODÚ SNV 7/09 44,29 
FODÚ PP 7/09 969,81 
FODÚ KK 64,92 
FODÚ LM 81,68 
Príjem spolu 3602,99 

 
August 2010 € 
FODÚ PP  154,30 
Príjem spolu 154,30 

 
 
VÝDAJ V ROKU 2010 
 

1. VÝDAJ v roku 2010 z príjmu 2 % dane:  

Darovacia 
zmluva 

Obdarovaný Výška daru v € 

162/2010/N-V K. Hubertová Svit 297,50
163/2010/N-V MŠ Pod Skalkou Svit 300,-
164/2010/N-V Domka, ZSM Poprad 200,-
171/2010/N-V Jozef Roxer Gánovce 300,-
172/2010/N-V Jana Krišková, Poprad 300,-
174/2010/N-V Eva Gočová Poprad 250,-
175/2010/N-V MŠ Pod Skalkou Svit II 52,99
176/2010/N-V ZOS Svit 50,-
178/2010/N-V Zdenko Ščavnický Svit 200,-
180/2010/N-V Jednota dôchodcov Svit 300,-
181/2010/N-V NCH Baba, Machala Svit 500,-
182/2010/N-V SZPB Svit 150,-
183/2010/N-V CVČ Baby centrum Svit 200,-
186/2010/N-V Podháj stred. soc. sl. Poprad 350,-
187/2010/N-V MŠK ISKRA Svit 100,-
188/2010/N-V Detský domov S.Štiavnik 150,-
196/2010/N-V Cirk zbor ECAV Poprad 300,-
201/2010/N-V ŠK Horal Alto Svit 350,-
202/2010/N-V BKM Svit 500,-
205/2010/N-V DPO OV Poprad 100,-
206/2010/N-V Šachový oddiel Svit 200,-
207/2010/N-V MŠK ISKRA Svit 700,-
208/2010/N-V ZOS Mesto Svit  1000,-
211/2010/N-V Zuzana Milaňáková Sp. Bela 300,-
212/2010/N-V Únia nevidiacich Levoča 200,-
214/2010/N-V ZUŠ Svit 150,-
218/2010/N-V ZŠsMŠ Švábovce 250,-
219/2010/N-V MŠ Pod Skalkou Svit 165,-
220/2010/N-V Športový klub Štrba 200,-
Spolu  8115,49
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Nadácia CHEMOSVIT 

 
2. Spolu výdaj z 2 % daní v roku 2010 –  8 115,49 €,  

z toho 4 725,07€ - z roku  2009 a 3390,42 € - z roku 2010.  
 
3. Do roku 2011 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2010 zostatok vo výške   

3 210,00 €.  
 

Čerpanie použitia 2 % dane bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v platnom znení v Obchodnom vestníku č. 168C/2010 dňa 31. 8. 2010.  
 

4. Výdaj z ostatných príjmov na dary – finančné výpomoci pre zamestnancov zakla-
dateľov v celkovom počte 31 zrealizovaných darov v celkovej výške 12 020,00 €. 

 
 

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV NADÁCIE V ROKU 2010 
 

Názov Hodnota v € Poznámka 
Nadačné imanie   7 966,56  

7 966,56  
Stav k 01. 01. 2010 
Stav k 31. 12. 2010 

Príjmy Nadácie 4 880,54 Zamestnanci zakladateľov 
 267,47  Úroky za rok 2010 (BÚ, TÚ)  
Príjem z 2% dane z príjmov   6 600,42   
Spolu príjmy 11 748,43  
Výdaje Nadácie    
Poplatky 6,62 Poplatok – obchodný vestník 
 13,32 Iné bankové poplatky  
 51,09 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 50,69 Daň z úrokov (BÚ, TÚ) 
 30,00 Poplatok za vedenie účtu  
Spolu poplatky 151,72  
Poradca podnikateľa 24,10 Pre potreby účtovníčky 
Dary 500,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 100,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 250,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 250,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 500,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 500,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 200,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 200,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 1050,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 650,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 650,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 650,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 650,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 650,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
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Nadácia CHEMOSVIT 

Názov Hodnota v € Poznámka 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 35,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 35,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 500,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 350,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 200,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 150,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 100,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
 700,00 Sociálna výpomoc zamestnanec 
Výdaj z ostatných príjmov 12 044,10  
Výdaj z príjmov 2% daní   
Dary 297,50 K. Hubertová Svit 
 300,- MŠ Pod Skalkou Svit 
 200,- Domka, ZSM Poprad 
 300,- Jozef Roxer Gánovce 
 300,- Jana Krišková, Poprad 
 250,- Eva Gočová Poprad 
 52,99 MŠ Pod Skalkou Svit II 
 50,- ZOS Svit 
 200,- Zdenko Ščavnický Svit 
 300,- Jednota dôchodcov Svit 
 500,- NCH Baba, Machala Svit 
 150,- SZPB Svit 
 200,- CVČ Baby centrum Svit 
 350,- Podháj stred. soc. sl. Poprad 
 100,- MŠK ISKRA Svit 
 150,- Detský domov S.Štiavnik 
 300,- Cirk zbor ECAV Poprad 
 350,- ŠK Horal Alto Svit 
 500,- BKM Svit 
    100,- DPO OV Poprad 
 200,- Šachový oddiel Svit 
 700,- MŠK ISKRA Svit 
 1000,- ZOS Mesto Svit  
 300,- Zuzana Milaňáková Sp. Bela 
 200,- Únia nevidiacich Levoča 
 150,- ZUŠ Svit 
 250,- ZŠsMŠ Švábovce 
 165,- MŠ Pod Skalkou Svit 
 200,- Športový klub Štrba 
Spolu výdaj 2 % 8115,49  
 
SPOLU VÝDAJE 

 
20 311,31 
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Nadácia CHEMOSVIT 

VÝDAVKY /náklady/  NADÁCIE 
 
1. Na rokovaní dňa 20. januára 2011  uznesením č. 180 správna rada schválila výdavky 

/náklady/ na činnosť nadácie v roku 2010 a plán výdavkov na rok 2011 v členení:  
 

Plán výdavkov € 
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00 
Prevádzka nadácie : 
a/ doména 
b/ poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
c/ daň z úrokov bežný účet 
d/ daň z úrokov termínovaný účet 

 
30,00 
30,00 
5,00 

25,00 
Odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 30,00 
Mzdové náklady 0,00 
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
a/ poplatok za zverejnenie auditu v OV 
b/ poplatok za zverejnenie použitia 2% v OV 
c/ poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
d/ poplatok notárskemu úradu 
e/ školenie 
f/ nákup drobného hmotného majetku 
g/ nákup odbornej literatúry 
h/ poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 

 
5,00 
5,00 

10,00 
55,00 
50,00 
30,00 
50,00 
65,00 

Plánované náklady na rok 2011 spolu 390,00 
 
2. Výdavky na správu nadácie v roku 2010:    

Skutočnosť 2010 
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie  
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie  
Prevádzka nadácie : 
a/ doména 
b/ poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
c/ daň z úrokov bežný účet a termínovaný účet 
d/ daň z úrokov  3.ročný TÚ 

 
0,00 

30,00 
5,32 

45,37 
Odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 0,00 
Mzdové náklady 0,00 
Iné náklady : 
a/ poplatok za zverejnenie auditu v OV 
b/ poplatok za zverejnenie použitia 2% v OV 
c/ poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
d/ poplatok notárskemu úradu 
e/ nákup odbornej literatúry 
f/ poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 

 
3,31 
6,62 

10,00 
51,09 
24,10 
16,50 

Skutočné náklady v roku 2010 spolu 192,31 
 

3. V roku 2010 iné výdavky na správu nadácie v zmysle § 28 ods. 2  a 3 nevznikli. 
V nadačnej listine nie je ustanovené podrobnejšie členenie nákladov. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

4. Správca nadácie, účtovník nadácie, členovia Správnej rady a revízor vykonávajú svo-
ju činnosť dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Sú zamestnancami zakladateľov 
a všetku činnosť vykonávajú v priestoroch zakladateľov. Nadácii nevznikli žiadne ná-
klady za prenájom priestorov.    

 
 

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
 
V nadačnej listine v roku 2010 došlo Dodatkom č. 5 k zmene v Nadačnej listine - zmena 
obchodného názvu u 1 zakladateľa, zmena bola registrovaná na Ministerstve vnútra SR 
dňa 2. 2. 2009: 
 
1. Zmena obchodného názvu zakladateľa  
- vymazáva sa obchodné meno zakladateľa CHEDOS, spol. s r.o., ul. Štúrova 101, 

059 21 Svit,  IČO 31 677 339 
- a zapisuje sa obchodné meno  CHEDOS, a.s., ul. Štúrova 101, 059 21 Svit, 
- IČO 31 677 339 
 
 

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE 
 
1. Mzdové náklady nadácii nevznikli.  
2. Správca nadácie a účtovník pracujú pre nadáciu dobrovoľne, bez nároku na odmenu.  
3. Správna rada a revízor v zmysle zákona nemajú nárok na odmenu. 
 
 

ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV 
 
V tomto roku neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  

 
 

ZÁVER 
 
Nadácia bola dňa 21. októbra 2010 zapísaná na Notárskom úrade v Poprade do zoznamu 
organizácií pre príjem 2 % dane. 
 
Výročná správa bola schválená Správnou radou na zasadnutí správnej rady Nadácie 
CHEMOSVIT dňa  25. 2.  2011.  
 
Správa audítora o overení účtovnej závierky  zo dňa 08. 04. 2011 je súčasťou tejto výroč-
nej správy. 
 
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli svojou čiastkou na podporu činnosti nadácie 
a všetkým právnickým a fyzickým osobám za  dary a príspevky  2 % dane z príjmov.  
 
 
Vo Svite dňa 20. 4. 2011  

 
 

Ing. Jaroslav LUČIVJANSKÝ, v.r. 
predseda správnej rady 

 
Prílohy : Správa audítora 
 Poďakovania 
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Príloha  č.  1   k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT 
 

– Správa  audítora -  
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Príloha  č.  1   k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT 
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Príloha  č.  2   k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT 
 

– Poďakovania - 
  
V roku 2010 Nadácii CHEMOSVIT za poskytnutú finančnú pomoc poďakovali viaceré or-
ganizácie, ako aj fyzické osoby formou ďakovných listov, písomných poďakovaní alebo 
poďakovaním v podnikových novinách CHEMOSVIT.  
Ďakovné listy sú zverejnené na webovej stránke www.nadaciachemosvit.sk , v zložke 
fotogalérie. 
 
Poďakovania: 
 
Domka, združenie saleziánskej mládeže Poprad 
Základná umelecká škola Svit 
Detský domov Spišský Štiavnik 
Mesto Svit za Zariadenie opatrovateľskej služby Svit 
Baby centrum v Centre voľného času Svit 
Dobrovoľná požiarna ochrana – OV Poprad 
MŠK ISKRA Svit 
Náučný chodník Baba Svit 
Cirkevný zbor ECAV Poprad – Veľká 
ŠK HORAL – ALTO Svit 
p. Miloslav Pařil Svit 
p. Jozef Roxer, Gánovce 
p. Ján Petruščák Svit 
p. Alena Zbellová Svit 
p. Kvetoslava Gancarčíková Sp. Štvrtok 
p. Jana Krišková Poprad 
p. Zuzana Milaňáková Spišská Belá 
p. Ján Rams, Kežmarok 
p. Ľubomír Kopčák Betlanovce 
p. Peter Zentko Betlanovce 
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