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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 nastala jedna zmena.  Na zasadnutí správnej 
rady dňa 14.6.2012 bol zvolený nový správca. Správca nadácie Ing. Jarmila Štegenová sa 
vzdala funkcie správcu nadácie k 30. júnu 2012 z dôvodu odchodu do dôchodku. Členovia 
správnej rady  jednohlasne zvolili nového správcu nadácie – Ing. Darinu Hudákovú na 
funkčné obdobie od 1.7.2012 do 30.6.2017 

Revízorovi nadácie Ing. Ladislavovi Jaššovi sa skončilo funkčné obdobie k 31.7. 2012. Na 
zasadnutí správnej rady dňa 14.6.2012 bol opäť zvolený Ing. Ladislav Jašš za revízora 
nadácie na funkčné obdobie od 1.8.2012 do 31.7. 2015. 
 
 
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. Darina Hudáková 
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Nadácia CHEMOSVIT 

PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2012 
 

Nadácia zaevidovala v roku 2012 112 žiadostí o finančnú výpomoc, od založenia nadácie 
to je 680 žiadostí. V roku 2012 nadácia poskytla pomoc 64 žiadateľom (právnickým aj 
fyzickým osobám), od založenia nadácie poskytla pomoc 345 žiadateľom.  

V roku 2012 zamerala svoju činnosť na pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám – 
hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva, športu a kultúry – rozvoj tradícií.  
 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci február bolo rozdelených  1 014,- €, a to z príjmu 2 
% dane 750,- € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických 
osôb) 264,- €: 
 
1. Finančný príspevok pre žiadateľa vo výške 150,- € na nákup športového oblečenia 

v predajni CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. podľa výberu žiadateľa, ktorý je ZŤP špor-
tovcom  a reprezentantom SR v tlaku na lavičke. 

2. Finančný príspevok pre o.z. Detský famózny svet Svit vo výške 300,- € na realizáciu 
projektov pre rok 2012, v členení na činnosť DFS Jánošíček vo výške 150,- € a pre TS 
Štýl vo výške 150,-€. 

3. Finančný príspevok pre Jednotu dôchodcov Svit vo výške 300,- € na nákup relaxač-
ných služieb v Spolcentre Svit pre členov – seniorov na základe ich požiadaviek 
a s prihliadnutím k ich zdravotnému stavu. 

4. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Letná Poprad vo výške 132,- € na nákup 1 palety 
toaletného papiera (880 ks) z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. pre potreby detí školy 
pre II. polrok 2011/2012. 

5. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Komenského Poprad vo výške 132,- € na nákup 1 
palety toaletného papiera (880 ks) z VOS CHEMOSVIT FOLIE, a.s. pre potreby detí 
školy pre II. polrok 2011/2012. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci marec bolo rozdelených 2 920,- €, a to z príjmu 2 % 
dane 400 € a z iného príjmu 2 520,- € : 
 
1. Finančný príspevok pre ECAV Kežmarok vo výške 250,- € na spolufinancovanie ná-

kladov predstavenia slovenskej opery v drevenom kostole v Kežmarku. 
2. Finančný príspevok pre Detský domov Spišská Belá vo výške 150,- € na letné aktivity 

pre deti domova. 
3. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 200,- € na sociálnu výpomoc pre 

rodinu žiadateľky. 
4. Finančný príspevok pre ZŤP žiadateľa vo výške 150,- € na výmenu batérií 

v elektrickom invalidnom vozíku. 
5. Finančný príspevok pre Materské centrum Bambino Poprad vo výške 200,- € na ná-

kup nábytku – stoly a stoličky do MC. 
6. Finančný príspevok v výške 1970,- € na nákup automatického defibrilátora „AED plus“ 

pre ZHZ CHEMOSVIT, a.s. pre poskytovanie prvej pomoci zamestnancom spoločností 
skupiny CHEMOSVIT. 

 
Na zasadnutí  správnej rady v mesiaci máj bolo rozdelených z iných príjmov 5191,40 €:  
 
1. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 500,- € na sociálnu výpomoc a na ná-

klady na pohreb jeho manželky a na starostlivosť o deti. 
2. Finančný príspevok pre Mesto Svit – Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 69,- 

€ na nákup vyradeného zariadenia – kreslá a sedacie súpravy z hotela Mladosť vo 
Svite. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

3. Finančný príspevok pre Domov sociálnych služieb Batizovce vo výške 316,- € na ná-
kup vyradeného zariadenia – válendy a skrine z hotela Mladosť vo Svite. 

4. Finančný príspevok pre experimentálne divadlo ExTeatro Ľubica vo výške 350,- € na 
spolufinancovanie divadelných projektov na Kežmarskom hrade pre školy v roku 2012. 

5. Finančný príspevok pre zamestnanca na sociálnu výpomoc vo výške 350,- € na spolu-
financovanie operácie očí jeho dcéry a následnú rehabilitáciu, žiadateľ sa o dieťa stará 
sám. 

6. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Dolný Smokovec vo výške 350,- € na náklady súvi-
siace s rekonštrukciou učebne školy. 

7. Finančný príspevok pre Mesto Svit – Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 
656,40,- € na nákup dýchacieho zariadenia pre potreby ležiacich klientov ZOS. 

8. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 600,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu 
dlhodobej ťažkej nemoci jeho manželky, bývalej zamestnankyne Chemosvit na lieky, 
zdravotnícke potreby, výživové produkty, na pohrebné výdaje a na náklady súvisiace 
so starostlivosťou o deti. 

9. Finančný príspevok pre Basketbalový klub mládeže vo výške 2000,-€ na dofinancova-
nie sezóny 2011/2012 pre mládežnícke družstvá klubu. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci jún bolo rozdelených z iných príjmov 1 900 €:  
 
1. Finančný príspevok pre bývalého zamestnanca vo výške 350,- € na sociálnu výpomoc 

z dôvodu dlhodobej nemoci  žiadateľa a zlej finančnej situácie jeho rodiny.  
2. Finančný príspevok zamestnankyni vo výške 100,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu 

zlej finančnej situácie žiadateľky. 
3. Finančný príspevok pre Športový klub Horal Alto Svit vo výške 500,- € na spolufinan-

covanie nákladov detských súťaží cyklistického podujatia Horal Junior Svit 2012. 
4. Finančný príspevok zamestnancovi na sociálnu výpomoc vo výške 700,- € na náklady 

na rekonštrukciu bezbariérových úprav bytu, bezbariérového prístupu k bytu, zdravot-
nícke potreby, lieky a rehabilitáciu rodičov – (jeden z rodičov bývalý zamestnanec) 
z dôvodu vážnych zdravotných problémov. 

5. Finančný príspevok pre ZŠ ul. Komenského Svit vo výške 250,- € na realizáciu vý-
menného pobytu žiakov a pedagógov. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci august bolo z iných príjmov rozdelených 2 450 €, 
a to z príjmu 2% dane 1700,- € a z iného príjmu 750,- €: 

1. Finančný príspevok pre Úniu nevidiacich Levoča vo výške 200,- € na VI. ročník me-
dzinárodného turnaja nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlingu v Levoči 

2. Finančný príspevok pre ZŠ Mierová Svit vo výške 450,- € na zakúpenie školského 
florbalového setu v rámci založenia florbalového športového krúžku pri ZŠ Mierová 
Svit pre žiakov a žiačky 5.-9. ročníka.  

3. Finančná podpora pre žiadateľku na zakúpenie liekov vo výške 250,- €. Lieky slúžia 
na uľahčenie chôdze pri jej chorobe – skleróza multiplex. 

4. Finančný príspevok pre o.z. Umelecký klub Fantázia Svit na materiálno-technické vy-
bavenie vo výške 300,- €. 

5. Finančný príspevok pre Mesto Svit – Centrum voľného času na záujmové vzdelávanie 
vo výške 500,- €. 

6. Finančný príspevok pre o.z. Familiaris Svit vo výške 500,- € na spolufinancovanie pro-
jektu „Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na so-
ciálne služby“ 
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Nadácia CHEMOSVIT 

7. Finančná podpora pre žiadateľku – rozvedenú matku dvoch detí, t.č. nezamestnanú, 
dcéru bývalých zamestnancov Chemosvitu -  vo výške 250,- € z dôvodu zlej finančnej 
situácie rodiny. Jedno z detí – syn je vedený ako ZŤP. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci september bolo rozdelených 2 700,- €, a z príjmu 2 
% dane 1 000,- € a z iných príjmov 1 700,- €: 
 
1. Finančný príspevok pre Mesto Vysoké Tatry – Materská škola Vyšné Hágy vo výške 

150,- € na skrášlenie interiéru v herni. 
2. Finančný príspevok pre Cirkevný zbor EC Poprad - Veľká vo výške 500,- € na vybu-

dovanie Rodinného centra. 
3. Finančný príspevok pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu Poprad vo výške 200,- € na 

okresné vyhodnotenie celoročnej systematickej činnosti kolektívov mladých hasičov 
v roku 2012. 

4. Finančný príspevok pre Mesto Vysoké Tatry – Základná škola Vyšné Hágy na zakú-
penie lavičiek do telocvične vo výške 150,- €. 

5. Finančný príspevok pre Basketbalový klub mládeže vo výške 500,- € určený na spolu-
financovanie nákladov pre siedmich chlapcov zo sociálne slabých rodín - družstva 
starších žiakov BKM na turnaj v Krakove. 

6. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 500,- € na náklady na pohreb otca - 
bývalého zamestnanca. 

7. Finančná podpora pre zamestnanca vo výške 350,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu 
zlej finančnej situácie jeho rodiny. Menovaný nemá dostatočný príjem z dôvodu dlho-
dobo nepriaznivého zdravotného stavu a drahej liečby. 

8. Finančná podpora zamestnancovi vo výške 350,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu zlej 
finančnej situácie jeho rodiny. Menovaný nemá od júna 2012 žiadny príjem z dôvodu 
dlhodobej práceneschopnosti. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci október bolo rozdelených 1 706,- €, z príjmu 2 % 
dane 1 106,- € a z iných príjmov 600,- €: 
 
1. Finančný príspevok žiadateľovi vo výške 350,- € na zakúpenie schodiskovej sedačky, 

ktorú potrebuje z dôvodu ochrnutia po ťažkom úraze.  
2. Finančný príspevok pre Šachový oddiel Svit vo výške 200,- € na krytie časti športovej 

činnosti v I. lige. 
3. Finančný príspevok pre ZŠ a MŠ ul. Komenského, Poprad  vo výške 156,- € na za-

bezpečenie toaletného papiera a mikulášskych vreciek z VOS.  
4. Finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov Vyšný Mlyn Kežmarok na zabezpe-

čenie výroby prístrešku pre cca 110 imobilných klientov ZpS vo výške 200,- €. 
5. Finančný príspevok pre ZŠ ul. Mierová, Svit vo výške 200,- € na zakúpenie nerezo-

vých obedárov a riadov na donášku diétnej stravy pre žiakov. 
6. Finančný príspevok zamestnankyni vo výške 100,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu 

zlej finančnej situácie – na stravu a ošatenie pre deti 
7. Finančná podpora zamestnankyni vo výške 500,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu zlej 

finančnej situácie následkom dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a drahej lieč-
by. 

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci november bolo rozdelených 2 124,20,- € a to 
z príjmu 2 % dane 700,- € a z iných príjmov 1 424,20  €: 
 
1. Finančný príspevok pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad vo výške 

350,- € na zakúpenie kompenzačných pomôcok (elektronické lupy) a pre činnosť or-
ganizácie.  
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Nadácia CHEMOSVIT 

2. Finančný príspevok pre Mládežnícky športový klub Iskra Svit vo výške 350,- € na do-
hratie celoslovenskej súťaže starších žiačok v basketbale sezóna 2012/2013. 

3. Finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb – Zariadenie núdzového bývania 
Svit vo výške 100,- € na zakúpenie detskej postieľky s matracom 

4. Finančná podpora pre zamestnanca vo výške 200,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu 
zlej finančnej situácie následkom dlhodobej práceneschopnosti. 

5. Finančná podpora pre žiadateľov vo výške 200,- € na liečenie dcéry (dcéra je v bdelej 
kóme v dôsledku operácií abscesov na mozgu) špeciálnou terapiou ADELI 
v Piešťanoch – platba bude uskutočnená v roku 2013. 

6. Finančný príspevok pre ZŠ a MŠ Spišské Bystré vo výške 30,- € na zabezpečenie 300 
ks mikulášskych vreciek z VOS. 

7. Finančný príspevok pre Základnú umeleckú školu vo Svite vo výške 150,- € ako po-
moc pri realizácii slávnostného koncertu k 65. výročiu založenia ZUŠ vo Svite 

8. Finančná výpomoc zamestnankyni vo výške 350,- € z dôvodu zlej finančnej situácie 
kvôli dlhodobej PN. 

9. Finančný príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Svit vo výške  34,20 
€ na zabezpečenie 300 ks PE tašiek z VOS pre zdravotne postihnutých, ktoré im boli 
odovzdané pri príležitosti Vianočného posedenia. 

10. Finančný príspevok žiadateľke vo výške 150,- € ako príspevok na liečenie syna, ktorý 
trpí Detskou mozgovou obrnou, špeciálnou terapiou ADELI v Piešťanoch. 

11. Finančný príspevok pre žiadateľa - živnostníka vo výške 210,- € ako príspevok na za-
kúpenie mikulášskych vreciek, ktoré použil na prípravu mikulášskych balíčkov pre deti 
z popradských škôl a škôlok, pričom obsah balíčkov zabezpečil on ako dar pre tieto 
deti.  

 
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci december bolo rozdelených 1108,12 € a to z príjmu 
2 % dane 600,- € a z iných príjmov 508,12 €: 
 
1. Finančný príspevok pre žiadateľku vo výške 300,- € pre dvojičky (po 150,- € na dieťa) 

na náklady na kúpeľnú liečbu jej ZŤP detí – platba prebehla v januári 2013. 
2. Finančný príspevok pre Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit vo výške 300,- € na za-

kúpenie lukostreleckých pomôcok. 
3. Finančný príspevok pre  ZŠ Mierová Svit vo výške 14,40 € na nákup 150 ks mikuláš-

skych vreciek z veľkoobchodného skladu CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 
4. Finančný príspevok pre  ZŠ ul. Komenského Svit vo výške 43,20 € na nákup 450 ks 

mikulášskych vreciek z veľkoobchodného skladu CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 
5. Finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb Batizovce vo výške 150,52 € na 

nákup tovaru  z veľkoobchodného skladu CHEMOSVIT FOLIE, a.s. podľa výberu. 
6. Finančný príspevok bývalému zamestnancovi vo výške 150,- € a.s. ako sociálnu vý-

pomoc na lieky a zdravotný materiál pre osobnú hygienu  
7. Finančný príspevok zamestnancovi vo výške 150,- € ako podpora pre dcéru, ktorá sa 

aktívne venuje atletike 
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V roku 2012 nadácia podporila tieto oblasti :   
 

Aktivity nadácie v roku 2012

1 970,00 €

5 300,00 €

2 917,60 €

4 941,92 €

1 234,20 €

4 550,00 €

Zdravotníctvo Zamestnanci Školstvo Sociálna oblasť Kultúra Šport
 

 
Spolu: 20 913,72 € 

 
 
 

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2012 
 
 
PRÍJMY NADÁCIE V ROKU 2012   
 
Nadácia od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 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“ – 5 692,12 €. 

 
Právnické a fyzické osoby: 

2. STARLINGER & CO. Gesellschaft m.b.H. – 1 970,- € 
3. Ing. Budzák – memoriál D.Budzáka – 700,00 € 

 
Príjem z 2 % dane   
2 %  z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2011, prijatých v roku 2012  v zmysle 
zákona o daní z príjmov  – DÚ Poprad, Svit, SNV, Kežmarok, v hodnote 7719,06 €. 
 
Úroky, výnosy :  

4. Tatra banka – úroky za rok 2012 z bežného účtu – 0,65 €.  
5. Tatra banka – úroky za rok 2012 z termínovaných účtov – 267,74 €. 
6. Tatra banka – úroky za rok 2012 z podielového fondu – 87,01 €. 

 
Príjem z 2% dane vo výške   7 719,06 €. 
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Ostatné príjmy     8 717,52 € 
 
Príjem v roku 2012 bol vo výške    16 436,58 €. 
 
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 2012   
 26 187,90 11 748,43 22 172,83 16 436,58   
 
 

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

 
 
PREHĽAD O DARCOCH -  DAR VO VYŠŠEJ HODNOTE AKO 331,94 € 

 
V roku 2012 boli nadácii poskytnuté dary v hodnote vyššej ako 331,94 €: 

1. Darovacia zmluva 34/N-P/2012 vo výške 1970,- € darca STARLINGER & CO. Gese-
llschaft m.b.H. – finančné prostriedky určené na činnosť nadácie v zmysle nadačnej 
listiny. 

2. Darovacia zmluva 35/N-P/2012 vo výške 700,- € darca Ing.M.Budzák,  zást. účastní-
kov IV. ročníka tenisového turnaja Memoriál Dušana Budzáka - s určeným účelom 
použitia finančných prostriedkov pre ZŠ ul. Komenského 2 vo výške 250,- ,€ a na čin-
nosť nadácie v zmysle nadačnej listiny vo výške 450,- €. 

 
PRÍJEM 2 % DANE 
 
Za rok 2011 prijaté nadáciou v roku 2012 a zostatok 2 % dane z príjmu za rok 2010, prija-
tej v roku 2011 a výdaj v roku 2012: 
 
1. ZOSTATOK Z ROKU 2011  

2 % príjmu za rok 2010, prijaté v roku 2011 vo výške  1162,25 € 
 

2. PRÍJEM V ROKU 2012 
Z 2 % z daní právnických a fyzických osôb príjem spolu 7719,06 €. 

 
Jún 2012 3459,10 
Júl 2012 4259,96 
Príjem spolu 7719,06 

 
 
VÝDAJ  Z 2 % DANE V ROKU 2012 

 
Spolu výdaj z 2 % daní v roku 2012 v počte 23 zrealizovaných darov v celkovej výške 
6256,00 €, z toho 1162,25 € - z roku  2011 a 5093,75 € - z roku 2012, rozpis je uvedený 
v prehľade  príjmov a výdavkov nadácie v roku 2012.  

 
1. Do roku 2013 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2012 zostatok vo výške   

2625,31 €.  
 

Čerpanie použitia 2 % dane bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v Obchodnom vestníku č. 30/2013 vydanom dňa 12.02.2013 pod 
Š000090.  

 
2. Výdaj z ostatných príjmov na dary – finančné výpomoci pre žiadateľov v počte 41 

zrealizovaných darov v celkovej výške 14657,72 €, rozpis je uvedený v prehľade  
príjmov a výdavkov nadácie v roku 2012. 

 
 

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV NADÁCIE V ROKU 2012 
 
Názov Hodnota v € Poznámka 
Nadačné imanie   7 966,56 

7 966,56 
Stav k 01. 01. 2012 
Stav k 31. 12. 2012 

Príjmy nadácie 5 692,12 Zamestnanci zakladateľov zbierka 
 2 670,00 Fyzické a právnické osoby 
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Nadácia CHEMOSVIT 

Názov Hodnota v € Poznámka 
 7 719,06 Z 2% dane z príjmov 
 355,40 Úroky za rok 2012 
Spolu príjmy 
 

16 436,58  

Výdaje Nadácie    
Poplatky 5,00 Iné bankové poplatky  
 53,80 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 55,92 Daň z úrokov (BÚ, TÚ) 
 16,50 Spotreba kolkov 
 1,00 Poštovné 
 3,50 Obchodný vestník – zverejnenie výroku audí-

tora 
Spolu poplatky 
 

135,72  

Výdaje z príjmov 2% 
daní 

150,00 282/2012/N-V Ján Kuboši Hozelec 

 300,00 285/2012/N-V Detský Famózny Svet Svit 
 300,00 286/2012/N-V Jednota dôchodcov Svit 
 250,00 289/2012/N-V Cirkevný zbor ECAV Kežmarok 
 150,00 290/2012/N-V Detský domov S. Belá 
 200,00 307/2012/N-V TJ Štart Levoča pre Úniu nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska 
 250,00 310/2012/N-V Bc. Dáša Pašková, Važec 
 300,00 311/2012/N-V Umelecký klub Fantázia o.z., 

Svit 
 450,00 312/2012/N-V ZŠ Mierová ul., Svit 
 500,00 313/2012/N-V Mesto Svit – Centrum voľného 

času 
 150,00 317/2012/N-V Mesto Vysoké Tatry – Materská 

škola Vyšné Hágy 
 150,00 318/2012/N-V Mesto Vysoké Tatry - Základná 

škola Vyšné Hágy 
 500,00 319/2012/N-V Cirkevný zbor ECAV Poprad 
 200,00 320/2012/N-V Dobrovoľná požiarna ochrana – 

OV Poprad 
 200,00 323/2012/N-V Zariadenie pre seniorov, Kež-

marok 
 200,00 324/2012/N-V Šachový oddiel Svit 
 350,00 325/2012/N-V Dušan Pitoňák, Tatranská Štr-

ba 
 200,00 326/2012/N-V ZŠ Mierová ul.,  Svit 
 156,00 328/2012/N-V ZŠ + MŠ, ul. Komenského Po-

prad 
 350,00 331/2012/N-V Únia slabozrakých a nevidia-

cich Slovenska, Poprad 
 350,00 332/2012/N-V Mládežnícky športový klub Is-

kra Svit 
 300,00 343/2012/N-V Slavomíra Jankurová, Kežma-

rok 
 300,00 344/2012/N-V Lukostrelecký klub - lukostreľba 

Svit 
Výdaje z príjmov 
2% daní 

6256,00  
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Nadácia CHEMOSVIT 

Názov Hodnota v € Poznámka 
Výdaje z ostatných 
príjmov 

132,00 283/2012/N-V ZŠ s MŠ, Letná 3453/34, Po-
prad 

 132,00 284/2012/N-V ZŠ s MŠ, Komenského, Poprad 
 150,00 287/2012/N-V František Petras, V. Lomnica 
 200,00 288/2012/N-V Anna Bulavová, Liptovská Tep-

lička 
 200,00 291/2012/N-V Materské centrum Bambino, 

Letná 3478/9, Poprad 
 1970,00 292/2012/N-V Závodný hasičský zbor Che-

mosvit 
 500,00 293/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 69,00 294/2012/N-V Mesto Svit Zariadenie opatro-

vateľskej služby 
 316,00 295/2012/N-V Domov sociálnych služieb, Ba-

tizovce 
 656,40 296/2012/N-V Mesto Svit Zariadenie opatro-

vateľskej služby 
 600,00 297/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 350,00 299/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 2000,00 298/2012/N-V Basketbalový klub mládeže, 

Iskra Aréna, Svit 
 350,00 300/2012/N-V ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec, 

Vysoké Tatry 
 350,00 301/2012/N-V exTeatro, Ľubica 
 250,00 302/2012/N-V ZŠ, Komenského, Svit 
 700,00 303/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 350,00 304/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 100,00 305/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 500,00 306/2012/N-V ŠK HORAL – ALTO Slovakia, 

Svit 
 500,00 308/2012/N-V Familiaris o.z., Svit 
 250,00 309/2012/N-V S. Bednárová, Svit 
 350,00 315/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 500,00 314/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 500,00 316/2012/N-V Basketbalový klub mládeže, 

Svit 
 350,00 321/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 100,00 322/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 500,00 327/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 30,00 329/2012/N-V ZŠ s MŠ, Spišské Bystré 
 210,00 330/2012/N-V ZŠ s MŠ Jarná, Poprad 
 100,00 333/2012/N-V Domov pod Tatrami, Batizovce 
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Nadácia CHEMOSVIT 

Názov Hodnota v € Poznámka 
 200,00 334/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 150,00 335/2012/N-V Základná umelecká škola, Svit 
 34,20 336/2012/N-V Slovenský zväz zdravotne pos-

tihnutých, Svit 
 150,00 337/2012/N-V Z. Milaňáková, Spišská Belá 
 350,00 338/2012/N-V sociálna výpomoc zamestna-

nec 
 14,40 339/2012/N-V ZŠ Mierová, Svit 
 43,20 340/2012/N-V ZŠ Komenského, Svit 
 150,52 341/2012/N-V Centrum sociálnych služieb, 

Batizovce 
 150,00 342/2012/N-V sociálna výpomoc bývalý za-

mestnanec 
 150,00 345/2012/N-V M. Lajčák, Svit 
Výdaje z ostatných 
príjmov 

14657,72  

Výdaje spolu 
 

21049,44  

 
 
VÝDAVKY (náklady)  NADÁCIE 
 
Na rokovaní dňa 6. februára 2013  uznesením č. 231 správna rada schválila výdavky (ná-
klady) na činnosť nadácie v roku 2012 a plán výdavkov na rok 2013 v členení:  
 
1. Náklady na činnosť nadácie na rok 2013: 
 

 € 
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00 
c) prevádzka nadácie : 
 - doména 
 - poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
 - daň z úrokov bežný a termínovaný účet 

 
20,00 
60,00 
40,00 

d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 10,00 
f)  mzdové náklady 0,00 
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
 - poplatok za zverejnenie auditu a použitia 2% v OV  
 - poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
 - poplatok notárskemu úradu 
 - školenie  
 - nákup drobného hmotného majetku 
 - nákup odbornej literatúry 
 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
 - iné 

 
 10,00 

10,00 
60,00 
0,00 
0,00 
0,00 

30,00 
5,00 

Plánované náklady v roku 2013 spolu 245,00 
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Nadácia CHEMOSVIT 

2. Výdavky na správu nadácie v roku 2012: 
    

 € 
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00 
c) prevádzka nadácie : 
 - doména 
 - poplatok za vedenie bežného účtu v banke 
 - daň z úrokov bežný a termínovaný účet 

 
0,00 
0,00 

55,92 
d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 0,00 
 f) mzdové náklady 0,00 
g) náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
 - poplatok za zverejnenie auditu a použitia 2% v OV  
 - poplatok za potvrdenia o účtoch v banke 
 - poplatok notárskemu úradu 
 - školenie  
 - nákup drobného hmotného majetku 
 - nákup odbornej literatúry 
 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
 - poštovné 

 
3,50 
5,00 

53,80 
0,00 
0,00 
0,00 

16,50 
1,00 

Náklady v roku 2012 spolu 135,72 
 

1. V roku 2012 iné výdavky na správu nadácie v zmysle Zákona č. 34/2002 Z.z., § 28 
ods. 2  a 3 nevznikli. V nadačnej listine nie je ustanovené podrobnejšie členenie ná-
kladov. 

 
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 2012 došlo Dodatkom č. 6 k zmene v Nadačnej listine - zmena 
správcu nadácie, zmena bola registrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 27. 7. 2012: 
 
1. Zmena správcu nadácie  

- vymazáva sa: Štatutárny orgán: Správca Ing. Jarmila Štegenová 
- zapisuje sa:  Štatutárny orgán: Správca Ing. Darina Hudáková 

 
 

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. 
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Nadácia CHEMOSVIT 

 
ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV 

 
V roku 2012 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  

 
 

ZÁVER 
 
Nadácia bola dňa 23. októbra 2012 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 22. 3. 2013.  
 
Správa audítora o overení účtovnej závierky  zo dňa  5. 3. 2013 je súčasťou tejto výročnej 
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  15. 4. 2013  

 
 
 
 

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 2012 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 sekcii „po-
ďakovania“ a  „fotogaléria“. 
 
Poďakovania: 
 
Dáša Pašková, Važec 
Občianske združenie Bambino, Poprad 
Peter Kandráč, Svit 
Jana Guziarová, Svit 
Únia nevidiacich a slabozrakých, Levoča 
Familiaris, o.z., Svit 
Materská škola, Batizovce 
Primátor mesta Svit 
Michaela Compelová, Poprad 
Slavomíra Jankurová, Kežmarok 
Silvia Bednárová, Svit 
ZŠ Mierová, Svit 
Centrum voľného času, Svit 
Žiaci a pedagógovia ZŠ Vyšné Hágy 
Cirkevný zbor ECAV, Poprad-Veľká 
Spojená škola internátna pre zrakovo postihnuté deti, Levoča 
Základná umelecká škola, Svit 
Dušan Pitoňák, Tatranská Štrba 
Zariadenie pre seniorov, Kežmarok 
ZŠ Komenského, Svit 
Centrum sociálnych služieb, Domov pod Tatrami, Batizovce 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad 
Spojená škola, Letná, Poprad 
Irena Kromková, Poprad 
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