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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 sú 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 
 
 
 

PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2011 
 

Nadácia zaevidovala v roku 2011 98 žiadostí o finančnú výpomoc, od založenia nadácie 
to je 568 žiadostí. V roku 2011 nadácia poskytla pomoc 60 žiadateľom (právnickým aj 
fyzickým osobám), od založenia nadácie poskytla pomoc 281 žiadateľom.  
V roku 2011 zamerala svoju činnosť na pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám – 
hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva, športu a kultúry – rozvoj tradícií.  
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Nadácia CHEMOSVIT 

Na zasadnutí správnej rady v mesiaci január bolo rozdelených 2 100 €, a to z príjmu 2 % 
dane 900 € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických osôb) 
1200 €: 
1. Finančný príspevok pre ĽH Bystrianku vo výške 200 € za realizáciu vystúpení súboru 

na akciách usporiadaných v meste Svit v decembri 2010.  
2. Finančná výpomoc pre zamestnanca vo výške 350 € v súvislosti s jeho dlhodobou 

práceneschopnosťou a na preklenutie obdobia priznania invalidného dôchodku.  
3. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu vo výške 350 € z dôvodu zlej finančnej situá-

cie jej rodiny v súvislosti s dlhodobou práceneschopnosťou jej manžela a z dôvodu 
zvýšených nákladov na štúdium detí.  

4. Finančný príspevok pre zamestnancov – športovcov výške 500 € na podporu pri ich 
príprave využívaním služieb športovorelaxačného centra Spolcentrum vo Svite   

5. Finančný príspevok pre SZPB vo Svite vo výške 150 € na činnosť organizácie v 2011 
a na akcie pripravované organizáciou pri príležitosti výročí spojených s oslobodením a 
s bojom proti fašizmu. 

6. Finančný príspevok pre Súkromnú ZUŠ Batizovce vo výške 350 € na náklady súvisia-
ce s vystúpeniami žiakov školy. 

7. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 200 € pre jej syna na nákup termo-
prádla a na náklady súvisiace s výkonom jeho športovej činnosti. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci február bolo rozdelených z príjmu 2 % dane 1650 €: 
8. Finančný príspevok pre Bambino MC Poprad vo výške 200 € na nákup nábytku 

a hračiek do materského centra.  
9. Finančný príspevok pre Jednotu dôchodcov vo Svite vo výške 300 € na náklady na 

rehabilitácie pre seniorov mesta Svit v športovorelaxačnom centre Spolcentrum Svit. 
10. Finančný príspevok pre ZUŠ Svit vo výške 200 € na nákup krojových súčiastok pre 

hudobno-spevácku skupinu.   
11. Finančný príspevok pre MŠ V. Hágy vo výške 200 € na nákup vybavenia súvisiaceho 

s výmenou okien na budove MŠ.  
12. Finančný príspevok pre ZŠ V. Hágy vo výške 350 € na obnovu vybavenia učební – 

nákup školských lavíc a stoličiek.  
13. Finančná výpomoc pre žiadateľku vo výške 200 € na liečebnú rehabilitáciu jej ZŤP 

dieťaťa.   
14. Finančný príspevok pre MŠ Batizovce vo výške 200 € na nákup zariadenia do škol-

ského dvora, preliezky, hojdačky.  
 

Na zasadnutí  správnej rady v mesiaci apríl bolo rozdelených 5300 €, a to z príjmu 2 % 
dane 300 € a z iných príjmov 5000 €:  
15. Finančný dar ( účel určený darcom) pre BKM Poprad vo výške 4000 € na činnosť klu-

bu a na financovanie sezóny 2010/2011. 
16. Finančný dar (účel určený darcom) pre CK Energia Svit vo výške 1000 € na financo-

vanie štartovného pre členov klubu v sezóne 2011. 
17. Finančný príspevok pre MŠK Iskra Svit vo výške 300 € pre basketbalové družstvo 

mladších žiačok na financovanie ich účasti na majstrovstvách SR. 
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci máj bolo rozdelených 500 €, a to z príjmu 2 % dane 
200 € a z iných príjmov 300 €:  
18. Finančná výpomoc pre bývalého ZŤP zamestnanca vo výške 300 € na opravu prístu-

pového chodníka k jeho domu a na lieky. 
19. Finančný príspevok pre Spolok TAŠ Poprad vo výške 200 € na náklady súvisiace 

s vydaním Ročenky 2010/2011 Spojenej školy Letná Poprad.  
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Nadácia CHEMOSVIT 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci júl bolo rozdelených 2700 €, a to z príjmu 2 % dane 
1400 € a z iných príjmov 1300 €: 
20. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Šuňava vo výške 350 € pre žiačky školy na nákup 

jednotného oblečenia z dôvodu ich účasti na MS v požiarnom športe. 
21. Finančný príspevok pre Klub darcov krvi SČK pri CHEMOSVIT vo výške 600 € na fi-

nancovanie klubových aktivít v 2011. 
22. Finančný príspevok pre Miešaný spevácky zbor Laudamus Svit vo výške 250 € na 

činnosť zboru a na doplnenie koncertného oblečenia pre nových členov. 
23. Finančný príspevok pre BKM Svit vo výške 400 € na spolufinancovanie nákladov na 

letné sústredenie družstva mladších žiakov pre 7 chlapcov zo sociálne slabších rodín.  
24. Finančná výpomoc pre zamestnanca vo výške 300 € na zdravotné pomôcky a lieky 

pre jeho dlhodobo hospitalizovaného ťažko chorého syna. 
25. Finančný príspevok pre ŠK Horal – Alto Svit vo výške 500 € na spolufinancovanie ná-

kladov detských a rodinných súťaží v rámci cyklistického maratónu Horal Tour Svit. 
26. Finančný príspevok pre ZUŠ vo Svite vo výške 300 € na nákup technického vybavenia 

pre novobudované nahrávacie štúdio. 
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci august bolo z iných príjmov rozdelených 35 €: 
27. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 35 € k cene poukazu na detský letný 

tábor pre jej dieťa.  
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci september bolo rozdelených 850 €, a z príjmu 2 % 
dane 700 € a z iných príjmov 150 €: 
28. Finančný príspevok pre TJ Štart Levoča vo výške 200 € na medzinárodný turnaj pre 

nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých kolkárov, ktorý je realizovaný spolu s  Úniou 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

29. Finančná výpomoc pre zamestnanca vo výške 150 € na spolufinancovanie nákladov 
súvisiacich s pohrebom jeho manželky. 

30. Finančný príspevok pre Folklórny súbor Jánošík Svit vo výške 500 € na činnosť súbo-
ru, údržbu krojov a hudobných nástrojov a na náklady na vystúpenia. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci október bolo rozdelených 2750 €, z príjmu 2 % da-
ne 1650 € a z iných príjmov 1100 €: 
31. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu vo výške 500 € na lieky neuhrádzané ZP pre 

jej chorého manžela.  
32. Finančný príspevok pre žiadateľku vo výške 600 € na spolufinancovanie nákladov na 

rehabilitačný pobyt pre jej dve ZŤP deti v Adeli centre. 
33. Finančný príspevok pre DPO OV Poprad vo výške 100 € na náklady akcie „Halové 

majstrovstvá SR kolektívov mladých hasičov“.  
34. Finančný príspevok pre Šachový oddiel Svit vo výške 200 € na činnosť oddielu a na 

jeho účasť v 1. lige družstiev v 2011/2012. 
35. Finančný príspevok pre MŠK Iskra Svit vo výške 350 € pre basketbalové družstvo 13-

ročných dievčat a mladších žiačok na súťaž a na turnaje v 2011/2012. 
36. Finančný príspevok pre Nemocnicu Poprad vo výške 1000 € na zakúpenie resuscitač-

nej figuríny a za školenie členov ZHZ Chemosvit profesionálnymi záchranármi. 
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci november bolo rozdelených 2516,20 a to z príjmu 2 
% dane 650 € a z iných príjmov 1866,20 €: 
37. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Komenského Poprad vo výške 20 € na nákup via-

nočných vreciek z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

38. Vecný dar pre Mesto Svit – ZOS  a DS Svit v celkovej hodnote 150 €, a to na tovar 
podľa výberu ZOS a DS Svit z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

39. Finančný príspevok pre Domov sociálnych služieb Batizovce vo výške 150 € na nákup 
tovaru z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

40. Vecný dar pre Mesto Svit – MŠ Mierova Svit v celkovej hodnote 150 €, a to tovar pod-
ľa výberu MŠ z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

41. Finančný príspevok pre MŠ Batizovce vo výške 150 € na nákup tovaru z VOS CHE-
MOSVIT FOLIE, a.s. 

42. Finančný príspevok pre Detský domov Sp. Štiavnik vo výške 132 € na nákup tovaru 
z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

43. Vecný dar pre Mesto Svit – MŠ Pod Skalkou Svit v celkovej hodnote 150 €, a to tovar 
podľa výberu MŠ z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

44. Finančný príspevok pre ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Jarná Poprad vo výške 100 € na nákup 
vianočného tovaru pre deti z MŠ a ZŠ v Poprade z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

45. Finančný príspevok pre ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Sp. Bystré vo výške 30 € na nákup vianoč-
ného tovaru pre deti zo ZŠ s MŠ z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 

46. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu vo výške 100 € z dôvodu zlej finančnej situá-
cie rodiny - na domácnosť a oblečenie pre deti. 

47. Finančná výpomoc pre zamestnankyňu vo výške 200 € z dôvodu zlej finančnej situá-
cie rodiny - na domácnosť a oblečenie pre deti. 

48. Finančná výpomoc pre bývalého zamestnanca vo výške 150 € na lieky a zdravotný 
materiál pre osobnú hygienu. 

49. Finančný príspevok pre Mesto Poprad – Detské jasle Mládeže Poprad vo výške 100 € 
na nákup hračiek. 

50. Finančná výpomoc pre zamestnanca vo výške 350 € na úhradu nákladov za pohreb 
jeho otca, bývalého zamestnanca spoločnosti. 

51. Finančný príspevok pre ĽH Bystrianka Svit vo výške 300 € na realizáciu vystúpení 
a na obnovu krojových súčiastok, hudobných nástrojov. 

52. Finančný príspevok pre SZPB Svit vo výške 100 € na činnosť organizácie a na akcie 
realizované v 2012 pri príležitosti výročí spojených s oslobodením a s bojom proti fa-
šizmu. 

53. Finančný príspevok pre SZZP Svit vo výške 34,20 € na nákup tovaru z VOS CHE-
MOSVIT FOLIE, a.s. 

54. Finančný príspevok pre ZŠ Batizovce vo výške 150 € na realizáciu a prípravu predvia-
nočného vystúpenia detí ZŠ. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci december bolo rozdelených 1100 € a to z príjmu 2 
% dane 650 € a z iných príjmov 450 €: 
55. Finančný príspevok pre Detský domov Sp. Belá vo výške 100 € na nákup vianočných 

darčekov pre deti detského domova. 
56. Finančná výpomoc pre žiadateľku vo výške 350 € z dôvodu zlej finančnej situácie ro-

diny - na domácnosť a na lieky pre deti. 
57. Finančná výpomoc pre žiadateľku vo výške 150 € na spolufinancovanie rehabilitačné-

ho pobytu jej ZŤP dieťaťa v Adeli centre Piešťany. 
58. Finančný príspevok pre žiadateľa vo výške 200 € na termo prádlo a iné náklady pre 

člena cyklistického tímu Outsiterz Novatec. 
59. Finančný príspevok pre Súkromnú ZUŠ Fantázia Svit vo výške 100 € na prípravu 

a realizáciu predvianočných vystúpení detí školy v meste Svit.  
60. Finančný príspevok pre Mestský športový klub Kežmarok vo výške 200 € na prípravu 

telesne postihnutých športovcov v lukostreľbe na Letné paralympijské hry 2012. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

V roku 2011 nadácia podporila tieto oblasti :   

Aktivity nadácie v roku 2011

1 000 €

2 150 €
2 566 €2 450 €

7 250 € 4 085 €

zdravotníctvo zamestnanci školstvo sociálna oblasť kultúra šport
 

Spolu: 19 501,20 €. 
 

 
 

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2011 
 
PRÍJMY NADÁCIE V ROKU 2011   
 
Nadácia od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 mala príjem  

- od zamestnancov zakladateľov nadácie,  
- z príjmu 2 % dane,   
- od právnických a fyzických osôb 
- z úrokov  
 

Fyzické osoby zamestnávateľov :  
1. Zamestnanci spoločností „vianočná zbierka“ – 5 338,24 €. 
2. Zamestnanci spoločností individuálne dary  – 1 700,00 €. 

 
Právnické a fyzické osoby: 

3. Chemostav, a.s. Svit – 3000,00 € 
4. FinTherm Praha – KWH Pipe, a.s. – 5000,00 € 
5. Ing. Budzák – memoriál D.Budzáka – 600,00 € 
6. Ing. Tomlan – 200,00 € 

 
Príjem z 2 % dane   

7. 2 %  z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2010, prijatých v roku 2011  
v zmysle zákona o daní z príjmov  – DÚ Poprad, Svit, SNV, Kežmarok, v hodnote 
6 052,25€. 

 
Úroky, výnosy :  

8. Tatra banka – úroky za rok 2011 z bežného účtu – 4,07 €.  
9. Tatra banka – úroky za rok 2011  z termínovaných účtov – 278,27 €. 

 
Príjem z 2% dane vo výške   6 052,25 €. 
Ostatné príjmy     16 120,58 € 

Príjem v roku 2011 bol vo výške    22 172,83 €. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

 
Príjem nadácie od r. 2003 do r. 2011 : 
 V Sk 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 243 061,- 39 608,- 841 160,- 511 295,- 1 438 766,- 1 024 017,- 
 
 V € 
Rok 2009 2010 2011    
 26 187,90 11 748,43 22 172,83    
 
 

Príjmy nadácie od r. 2003 do r. 2008 v Sk
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Príjmy nadácie v r. 2009 - 2011 v €
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PREHĽAD O DARCOCH -  DAR VO VYŠŠEJ HODNOTE AKO 331,94 € 

 
V roku 2011 boli nadácii poskytnuté dary v hodnote vyššej ako 331,94 €: 
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Nadácia CHEMOSVIT 

1. Darovacia zmluva 24/N-P/2011 a 31/N-P/2011 v celkovej výške 1000,- €, darca Ing. 
S. Beťko s rodinou – finančné prostriedky určené na činnosť nadácie v zmysle nad-
ačnej listiny. 

2. Darovacia zmluva 26/N-P/2011 v výške 3000,- € darca CHEMOSTAV, a.s. - finančné 
prostriedky určené na činnosť nadácie v zmysle nadačnej listiny. 

3. Darovacia zmluva 27/N-P/2011 v výške 5000,- € darca FinTherm Praha – KWH Pipe, 
a.s. s určeným účelom použitia finančných prostriedkov pre BKM Poprad vo výške 
4000,-€ (DZ 236/2001/N-V) a Cyklistický klub Energia Svit vo výške 1000,- € (DZ 
237/2011/N-V). 

4. Darovacia zmluva 28/N-P/2011 v výške 600,- € darca Ing.M.Budzák,  zast. účastní-
kov IV. ročníka tenisového turnaja Memoriál Dušana Budzáka - finančné prostriedky 
určené na činnosť nadácie v zmysle nadačnej listiny. 

5. Darovacia zmluva 32/N-P/2011 v výške 500,- € darca Ing. M. Ľach - finančné pro-
striedky určené na činnosť nadácie v zmysle nadačnej listiny. 

 
 
PRÍJEM 2 % DANE 
 
Za rok 2010 prijaté nadáciou v roku 2011 a zostatok 2 % dane z príjmu za rok 2009, prija-
tej v roku 2010 a výdaj v roku 2011: 
 
1. ZOSTATOK Z ROKU 2010  

2 % príjmu za rok 2009, prijaté v roku 2010 vo výške  3210,00 € 
 

2. PRÍJEM V ROKU 2011 
Z 2 % z daní právnických a fyzických osôb príjem spolu 6052,25 €. 

 
Jún  2011 0,00 
FOnVÚ DÚ Svit 18,55 
FOnVÚ DÚ Svit 1512,84 
FODÚ PP 2705,95 
FODU SNV 23,02 
FOnVÚ DÚ KK 61,56 
Príjem spolu 4321,92 

 
Júl 2011 0,00 
FOnVÚ DÚ Svit  1516,76 
FODÚ SNV  7,81 
FODÚ PP  197,91 
FODÚ KK 7,85 
Príjem spolu 1730,33 

 
 
VÝDAJ V ROKU 2011 
 

1. Spolu výdaj z 2 % daní v roku 2011 v počte 31 zrealizovaných darov v celkovej 
výške 8 100,00 €, z toho 3 210,00 € - z roku  2010 a 4 890,00 € - z roku 2011, roz-
pis je uvedený v prehľade  príjmov a výdavkov nadácie v roku 2011.  

 
2. Do roku 2012 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2011 zostatok vo výške   

1 162,25 €.  
 

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. 199/2011 dňa 17. 10. 2011.  
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Nadácia CHEMOSVIT 

3. Výdaj z ostatných príjmov na dary – finančné výpomoci pre žiadateľov v počte 29 
zrealizovaných darov v celkovej výške 11 401,20 €, rozpis je uvedený v prehľade  
príjmov a výdavkov nadácie v roku 2011. 

 
 

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV NADÁCIE V ROKU 2011 
 
Názov Hodnota v € Poznámka 
Nadačné imanie   7 966,56 

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

Príjmy nadácie 5338,24 Zamestnanci zakladateľov zbierka 
 1700,00 Zamestnanci zakl. indiv. dary 
 8800,00 Fyzické a právnické osoby 
 6052,25 Z 2% dane z príjmov 
 282,34 Úroky za rok 2011 
Spolu príjmy 
 

22172,83  

Výdaje Nadácie    
Poplatky 16,81 Iné bankové poplatky  
 53,80 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 6,88 Daň z úrokov (BÚ, TÚ) 
 17,50 Poplatok za vedenie účtu  
Spolu poplatky 
 

94,99  

Výdaje z príjmov 2% daní 200,- 222/2011/N-V ĽH Bystrianka Svit 
 150,- 226/2011/N-V SZPB Svit 
 350,- 227/2011/N-V SZUŠ Fantázia Batizovce 
 200,- 228/2011/N-V A.Alexajová Batizovce 
 200,- 229/2011/N-V Bambino MC Poprad 
 300,- 230/2011/N-V Jednota dôchodcov Svit 
 200,- 231/2011/N-V ZUŠ Svit 
 200,- 232/2011/N-V MŠ V. Hágy 
 350,- 233/2011/N-V ZŠ V. Hágy 
 200,- 234/2011/N-V M.Pokorná Sekule 
 200,- 235/2011/N-V MŠ Batizovce 
 300,- 238/2011/N-V MŠK ISKRA Svit 
 200,- 240/2011/N-V Spolok TAŠ Poprad 
 350,- 241/2011/N-V ZŠ s MŠ Šuňava 
 250,- 243/2011/N-V Mieš.spev. zbor Laudamus Svit 
 500,- 246/2011/N-V ŠK Horal Alto Svit 
 300,- 247/2011/N-V ZUŠ Svit 
 200,- 249/2011/N-V Únia nevidiacich Levoča 
 500,- 251/2011/N-V FS Jánošík Svit 
 100,- 254/2011/N-V DPO OV Poprad 
 200,- 255/2011/N-V Šachový oddiel Svit 
 350,- 256/2011/N-V MŠK Iskra Svit 
 1000,- 257/2011/N-V Nemocnica Poprad 
 100,- 270/2011/N-V Detské jasle Poprad 
 300,- 272/2011/N-V ĽH Bystrianka Svit 
 100,- 273/2011/N-V SZPB Svit 
 150,- 275/2011/N-V ZŠ Batizovce 
 150,- 278/2011/N-V Z.Milaňáková Sp.Belá 
 200,- 279/2011/N-V M.Alexaj Batizovce 
 100,- 280/2011/N-V SZUŠ Fantázia Svit 
 200,- 281/2011/N-V MŠK Kežmarok 
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Názov Hodnota v € Poznámka 
Výdaje z príjmov 2% 
daní 

8100,-  

Výdaje z ostatných príj-
mov 

350,- 223/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 

 350,- 224/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 
 500,- 225/2011/N-V finančný príspevok zamestnanci 
 4000,- 236/2011/N-V BKM Poprad dar účel určený 
 1000,- 237/2011/N-V CK Energia Svit dar účel určený 
 300,- 239/2011/N-V sociál. výpomoc bývalý zamest. 
 600,- 244/2011/N-V Klub darcov Chemosvit fin.prísp. 
 400,- 244/2011/N-V BKM Svit fin. výpomoc  
 300,- 245/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 
 35,- 248/2011/N-V fin príspevok zamestnanec 
 150,- 250/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 
 500,- 252/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 
 600,- 253/2011/N-V fin príspevok pre ZŤP žiadateľa 
 20,- 258/2011/N-V ZŠsMŠ Komenského Poprad 
 150,- 259/2011/N-V ZOŠ a DS Svit 
 150,- 260/2011/N-V Domov soc. služieb Batizovce 
 150,- 261/2011/N-V MŠ Mierova Svit 
 150,- 262/2011/N-V MŠ Batizovce 
 132,- 263/2011/N-V Detský domov S. Štiavnik 
 150,- 264/2011/N-V MŠ Pod Skalkou Svit 
 100,- 265/2011/N-V ZRPŠ pre školy v Poprade 
 30,- 266/2011/N-V ZRPŠ S. Bystré 
 100,- 267/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 
 200,- 268/2011/N-V sociálna výpomoc býv. zamest. 
 150,- 269/2011/N-V sociálna výpomoc býv. zamest. 
 350,- 271/2011/N-V sociálna výpomoc zamestnanec 
 34,20 274/2011/N-V SZZP Svit fin.príspevok 
 100,- 276/2011/N-V Detský domov S. Belá 
 350,- 277/2011/N-V sociálna výpomoc žiadateľ 
Výdaje z ostatných 
príjmov 

11401,20  

Výdaje spolu 
 

19596,19  

 
 
VÝDAVKY /náklady/  NADÁCIE 
 
Na rokovaní dňa 7. februára 2012  uznesením č. 202 správna rada schválila výdavky 
/náklady/ na činnosť nadácie v roku 2011 a plán výdavkov na rok 2012 v členení:  
1. Náklady na činnosť nadácie v roku 2012 

 € 
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 a termínovaný účet 

 
30,00 
20,00 
10,00 

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

 
10,00 
10,00 
60,00 
40,00 
30,00 
30,00 
30,00 

Plánované náklady v roku 2012 spolu 300,00 
 
2. Výdavky na správu nadácie v roku 2011:    

 € 
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 a termínovaný účet 

 
0,00 

17,50 
6,88 

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

 
 

6,81 
10,00 
53,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Náklady v roku 2011 spolu 94,99 
 

1. V roku 2011 iné výdavky na správu nadácie v zmysle § 28 ods. 2  a 3 nevznikli. 
V nadačnej listine nie je ustanovené podrobnejšie členenie nákladov. 

 
2. 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.  

 
3. Nadácii nevznikli žiadne náklady za prenájom priestorov.  
 
 

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
 
V nadačnej listine v roku 2011 nedošlo k žiadnym zmenám. 
 
 

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE 
 
1. Mzdové náklady nadácii nevznikli.  
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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 roku 2011 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  

 
 

ZÁVER 
 
Nadácia bola dňa 4. novembra 2011 zapísaná na Notárskom úrade v Poprade do zozna-
mu organizácií pre príjem 2 % dane. 
 
Výročná správa bola schválená Správnou radou na zasadnutí správnej rady Nadácie 
CHEMOSVIT dňa 22. 3. 2012.  
 
Správa audítora o overení účtovnej závierky  zo dňa  15. 3. 2012 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 za príspevky z 2 % dane z príjmov.  
 
 
Vo Svite dňa  4. 4. 2012  

 
 

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 2011 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: 
 
Detský domov Spišský Štiavnik 
Mesto Svit za Zariadenie opatrovateľskej služby – denný stacionár Svit 
MŠ Vyšné Hágy 
ZŠ Vyšné Hágy 
SZPB Svit 
M.Alexaj Batizovce 
Bambino MC Poprad 
Jednota dôchodcov Svit 
Rodina Pokorných zo Sekúl 
Miešaný spevácky zbor Laudamus Svit 
Únia nevidiacich Levoča 
ŠK HORAL – ALTO Svit  
Ľudová hudba Bystrianka Svit 
Dobrovoľná požiarna ochrana – OV Poprad 
Z.Milaňáková Spišská Belá 
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