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POSLANÍM NADÁCIE JE 

 
 rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti spočívajúci 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, študentov 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 zamest-

nancom (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 zamestnaneckým 
vzťahom k zakladateľom nadácie.  
 
Pri poskytovaní pomoci právnickým osobám sú uprednostňované právnické osoby v podtatranskej 
oblasti.  
 
 

ORGÁNY NADÁCIE 
 
Správna rada 

predseda:   Ing. Jaroslav Lučivjanský 
podpredseda:   Ing. Jaroslav Mervart 
členovia:   Ing. Marián Kuruc 

Ing. Gabriela Hudáková 
Henrieta Ščavnická  

 
Revízor     Ing. Ladislav Jašš 
 
Správca nadácie    Ing. Beáta Šuhajová  
 
V roku 2016 nedošlo k žiadnym  zmenám v orgánoch nadácie.  
 

 
 

PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2016 
 

V roku 2016 nadácia zaevidovala 175 žiadostí o finančnú výpomoc. Od založenia nadácie to 

je 1 268 žiadostí. V roku 2016 nadácia schválila 148 žiadostí (právnické a fyzické osoby) a od za-
loženia nadácie poskytla pomoc 755  žiadateľom.  

V roku 2016 zamerala svoju činnosť na pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám – hlavne 
v sociálnej a zdravotnej  oblasti, v oblasti školstva, športu a kultúry – rozvoj tradícií a výchova mlá-
deže.  
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Prehľad o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných 
príjmov (od zamestnancov a darov do fyzických a právnických osôb) podľa jednotlivých mesiacov 
roka 2016: 

Obdarovaný Účel použitia €
FEBRUÁR 2016 3 260

MO Matice Slovenskej 
Batizovce

Finančný príspevok na činnosť organizácie na rok 
2016

100

Volejbalový klub VK 
JUNIOR 2012Poprad

Fin. príspevok na podporu volejbalového klubu, 
nákup materiálneho zazbezpečenia 

200

CSS Batizovce, Domov 
pod Tatrami 

Fin. príspevok na zakúpenie masážnej stoličky, 
autotrakčného lehátka a malej stojanovej lampy 

1 000

Familiaris, o.z., Svit 
Finančný príspevok na zakúpenie nábytku a kresla 
pre klientov komunitného centra BONUM 

300

FEBRUÁR 2016  VECNÝ DAR uhradený z 2 % dane z príjmov 

Nemocnica Poprad, a.s.
Zakúpenie neinvazívny elektroterapeutický prístroj 
REBOX - Physio 

1 660

MAREC 2016 2 550

Mládežnícky 
hokejbalový klub Lords 
Ball Svit Centra 
talentovanej mládeže 
CTM Worms SHbÚ

Žiadosť o finančný príspevok na športovú činnosť 
nášho mládežníckeho hokejbalového klubu na rok 
2016

200

Mesto Svit
Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu 
otváracieho ceremoniálu XIV. Majstrovstiev sveta 
v love rýb udicou 

200

Mesto Svit
Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu 
komunitného festivalu  v dňoch 29.4.-1.5.2016

500

Detský domov Spišská 
Belá  

Žiadosť o finančný príspevok na financovanie 
spoznávacích výletov do blízkeho okolia počas 
letných prázdnin

150

Pro Meliori, n.o.  
Žiadosť o finančný príspevok na organizovanie 
literárno-dramatického festivalu "Divadelná 
Tehlička" 

200

EKOMA TATRY

Žiadosť o finančný príspevok na organizovanie 
hudobného festivalu TATRAFEST 2016, ktorý 
bude súčasťou športového dňa Iskra Streetball Svit 
v júli 2016

300

Umelecká agentúra 
BELL CANTO

Žiadosť o finančný príspevok na podporu 
najnovšieho divadelného predstavenia "Zmiešaná 
štvorhra" v podaní Radošinského naivného divadla 

200

Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých, 
ZO SZZP Svit

Žiadosť o finančný príspevok na organizovanie 
podujatí pre členov ZO SZZP Svit

200

Slovenský zväz 
protifašistických 
bojovníkov ZO Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
organizácie na rok 2016

200
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FILIPKO, o.z. 
Žiadosť o finančný príspevok pre deti s DMO na 
rehabilitačné cvičenia 

200

ŠK JUNIOR SKI Poprad
Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj 
pretekárskeho lyžovania v alpských disciplínach. 

200

APRÍL - MÁJ  2016 2 350

ECHOZ Chemosvit
Žiadosť o finančný príspevok na organizovanie 
6.ročníka bowlingovej ligy pre zamestnancov 
skupiny firiem Chemosvit a Finchem 

500

OZ Detský famózny svet
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
záujmových útvarov OZ DFS Svit

300

ŠK HORAL – ALTO 
Slovakia 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu 
cyklistického podujatia HORAL JUNIOR 

500

Základná umelecká škola 
Svit

Žiadosť o finančný príspevok na nákup pomôcok 
pre potreby školy

300

Klub plávania 
AQUACITY Poprad

Žiadosť o finančný príspevok  na organizáciu 
medzinárodných plaveckých pretekov Cena 
Popradu a Memoriál Filipa Lutza 

250

TJ Štart Levoča 
Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu 
jubilejného 10. ročníka medzináročného turnaja 
nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlingu 

200

Šport Team OZ
Žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie 17. 
ročníka behu do vrchu - Memoriál Jána Stilla 

300

MÁJ 2016 1 950

ZÁCHRANA, o.z.Poprad
Žiadosť o finančný príspevok pri orgaizovaní 
podujatia RESCUE LESNICA 2016-Memoriál 
Mareka Rigdu a posádky OM ATB 

200

I.odd.pneumoftizeológie, 
NUTPCHaHCH

Žiadosť o finančný príspevok na 7.konfrerenciu 
europskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti 
tuberkulóze a pľúcnym chorobám, ktorá sa 
uskutoční v Bratislava 22.-24.6.2016

300

ZŠ Mierová Svit
Žiadosť o finančný príspevok na výlet do 
prezidentského paláca v Bratislave pre 
najúspešnejšie  deti tejto školy

300

Futbalový klub Svit

Žiadosť o finančné zabezpečenie účasti družstva 
starších žiakov na medzinárodnom turnaji v meste 
Makarska Chorvátsko  v termíne 17.6.2016-
26.6.2016

400

SZUŠ FANTAZIA, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na reprezentáciu na 
ME Europen 2016 na Modern dance championship 
Hungary v Budapešti, ktorý sa bude konať v dňoch 
3.6.-5.6.2016

350

Klub seniorov - Denného 
centra Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na tématicko-
poznávací zájazd pre rok 2016

200
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Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska, 
Podtatranská organizácia 
č. 28

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie 
kompenzačných pomôcok a na činnosť organizácie

200

JÚN 2016 700

Senires n.o., Poprad
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
zakúpenie vybavenia letnej terasy Zimnej záhrady 
pre klientov zariadenia 

350

Obec Batizovce
Žiadosť o finančný príspevok na spoluúčasť na 
spoločnom obecnom projekte - prestrešené pódium

350

JÚL  - AUGUST 2016 1 508
Agenútra DOREMI Tábor pre deti zamestnancov 1 260

DHZ Štôla
Žiadosť o finančné prostriedky na organizáciu a 
zabezpečenie cien na 3.ročník Nočnej hasičskej 
súťaže - Štôla FIRE NIGHT 2016

248

SEPTEMBER 2016 1500

Slov.zväz chovateľov, 
OV SZCH Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na podporu a rozvoj 
chovateľstva medzi mladými členmi tohto 
združenia 

250

Združenie veteránov 
Slovenska v behu na 
lyžiach 

Žiadosť o finančný príspevok na účasť na MS 
veteránov vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku 
Kloster v marci 2017

300

Dobrovoľná požiarna 
ochrana, OV Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na okresné 
vyhodnotenie celoročnej systematickej činnosti 
kolektívov mladých hasičov v roku 2016

150

OZ pre telesne 
postihnuté deti v okrese 
Poprad a OZ Integrácia 

Žiadosť o finančnú podporu na pomoc pri 
realizácii najväčšieho destkého benefičného 
koncertu pre deti s rôznymi telesnými a duševnými 
poruchami, s rôznych sociálnych skupiín 

500

Základná škola Vyšné 
hágy 

Žiadosť o finančný príspevok na obnovu školského 
klubu pri ZŠ (poličky, edukačné a spoločenské 
hry) 

100

Sport Club R.M., Poprad
Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie 
terénneho prekážkového behu Tatra Cross Run v 
Tatr. Štrbe 29.10.2016

200

OKTÓBER 2016 1850

ZŠ Komenského 2, SVIT
Žiadosť o finančný príspevok pre školský klub na 
zakúpenie podlahovej krytiny a materiálne 
zabezpečenie klubu. 

1000

Detský famózny svet, 
Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
záujmových útvarov OZ DFS Svit

200

OZ Ľudová hudba 
BYSTRIANKA

Žiadosť o finančný príspevok per ĽH Bystrianka a 
ženskú spevácku skupinu, ako podporu na rovzoj a 
ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt 

300
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NOVEMBER 2016 1050

Cirkevná spojená škola, 
ZŠ Štefana Mnoheľa 
Poprad

Žiadosť o sponzorstvo pri príležitosti 25. výročia 
založenia ZŠ Štefana Mnoheľa

250

ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na novoročné 
stretnutie seniorov mesta s predstaviteľmi mesta a 
podnikov Chemosvit, Tatrasvit a VUCHV. 

300

Mesto Svit - MŠ 
Podskalkou 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo 
výške 1 640 € na dokončenie ihriskovej zostavy 
pre MŠ Podskalkou 

500

DECEMBER 2016 800

Svitasenior, o.z., - 
zábavná skupina 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť o.z., na 
nákup ozvučenia, na obnovu hudobných nástrojov, 
kostýmov a pod. 

200

Lukostrelecký klub – 
lukostreľba Svit 

Žiaadosť o finančný príspevok na športovú činosť 
a rozvoj klubu, na  nákup lukostreleckého 
vybavenia 

150

Združenie slovenských 
reprezentácií v 
hasičskom športe

Žiadosť o finančný príspevoko na športovú 
činnosť združenia na rok 2017, kde členmi 
združenia sú aj naši zamestnanci, obyvatelia mesta 
Svit a Poprad, hlavným trénerom reprezentácií je 
Vladimír Suržin z HaZZ Poprad.

300

SHIHAN Poprad
Žiadosť o finančnú podporu, reklamné predmety 
pre deti za celoročnú tvrdú prácu - odmeny na 
letnom sústredení 

150

C E L K O M z 2 % dane z príjmu 17 518  
 
 
 
Prehľad súm  a oblastí, kde nadácia smerovala finančné prostriedky v roku 2016:  

 
Kultúra     5 508,91 € 
Sociálne výpomoci   11 368,96 € (z toho 8 626,96 € bolo poskytnuté zamest-

nancom vo forme sociálnej výpomoci, z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti a pod. ) 

Školstvo     3 275,92 € 
Šport     5 348,00 € 
Zdravotníctvo     5 560,00 € 
Tábor pre deti zamestnancov  1 260,00 € 

   C E L K O M                32 321,79 € 
 

 
Spolu rozdelené finančné prostriedky vo výške : 32 321,79 € 
 
 
 
 
 
 
 



Nadácia CHEMOSVIT, Štúrova 101, 059 21 SVIT                                             IČO 378 848 67        DIČ 2021818942 
   

 7 

 
 

1 260,00 €

5 508,91 €

3 275,92 €

5 348,00 €

5 560,00 €

11 368,96 €

0,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 € 8 000,00 € 10 000,00 € 12 000,00 €

Dets.rekreácia pre deti zamestnancov 

Kultúra

Školstvo 

Šport

Zdravotníctvo 

Sociálna výpomoc 
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FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2016 
 
 
VÝNOSY (PRÍJMY)  NADÁCIE V ROKU 2016   
 
Nadácia od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 mala príjem vo výške 41 185,63 €: 
  

 od zamestnancov zakladateľov nadácie a fyzických osôb  vo výške 10 548,57 €   
 od iných organizácií vo výške 12 840,00 €. 
 z úrokov na účtoch v bankách vo výške 0,88 € 
 z 2 % dane z príjmov 17 796,18€ 
 

 
 

 
 

Príjmy nadácie od založenia r. 2003 po súčasnosť r.2016
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PREHĽAD O DARCOCH, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho 
istého darcu presahuje  331,- € 

 
V roku 2016 nadácia prijala dary v hodnote vyššej ako 331,- € od týchto darcov:  
 
    
1. TESTECO s.r.o. Košice 2 000,00 € 
2. Chemosvit a.s. Svit    560,00 € 
3. Terichem a.s. Svit 3 760,00 € 
4.  BST Eltromat GmbH, Herforder Nemecko 3 000,00 € 
5. ARCON Slovakia s.r.o. Bratislava    500,00 € 
6. Chemosvit Folie a.s. Svit 1 450,00 € 
7.  Chemosvit Energochem, a.s. Svit 1 300,00 € 
8 Príspevok od FO-účastníkov tenisového turnaja    830,00 € 
9. Príjem od FO    530,00 € 
                                                                                  SPOLU    13 930,00 € 
 
Prijaté príspevky od zamestnancov zakladateľov boli vo výške 9 458,57 €, jednotlivé dary 
však nepreročili sumu 331,00 €. Celkové dary od FO a PO (bez 2 % dane z príjmu) predsta-
vovali sumum 23 388,57 €. 
 
PRÍJEM 2 % DANE 
 

 Príjem  2 % dane z príjmu FO a PO v  roku 2016 bol vo výške 17 796,18 €  
 
 V roku 2016 sa z 2 % prijatej dane z príjmu roku 2015 prijatej v roku 2016 prerozdelilo vo 

forme finančných príspevkov 6 339,52 €. Zostatok v sume 11 456,66 € sa preúčtoval  
a ostáva na prerozdelenie do roku 2017.  

 Zostatok  na rozdelenie  2 % dane z príjmu roku 2014, evidovaný v r. 2015 na účte 384* 
(výnosy budúcich období)  bol vo výške 11 178,48 €  celý použitý a prerozdelený v roku 
2016.  

 
 
NÁKLAD (VÝDAJ)  V ROKU 2016 

 
 
 Z 2% dane z príjmu  v roku 2016 bolo  v počte 88 zrealizovaných darov, v celkovej 

výške 17 518,00 €, z toho 11 178,48 € - zo zostatku dane z príjmov roku  2014 a 6 339,52 
€  z dane z príjmov z roku 2015, prijatej v roku 2016.  

 
 Do roku 2017 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2016 zostatok vo výške  

11 456,66 €.  
 
 Použitie 2 % dane z príjmu bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v Obchodnom vestníku č. 137/2016 vydanom dňa 18.07.2016  pod Š002123. 
 
 Výdaj z ostatných príjmov na dary pre žiadateľov v počte 60 zrealizovaných darov v celko-

vej výške 14 803,79 €.  
 
Rozpis ostatných darov a darov z 2 % dane z príjmu je uvedený v tabuľke „Prehľad 
o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných 
príjmov (od zamestnancov a darov do fyzických a právnických osôb) podľa jednotlivých 
mesiacov roka 2016“ na str. 3-6 VS. 
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PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, 
KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ 

ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

FEBRUÁR 2016 

FO – sociálna výpomoc 
Finančný príspevok na invalidný vozík pre 
ZŤP dcéru- nechodiacu  

570 

MO Matice Slovenskej 
Batizovce 

Finančný príspevok na činnosť organizácie na 
rok 2016 

100 

Volejbalový koub VK 
JUNIOR 2012Poprad 

Fin. príspevok na podporu volejbalového klu-
bu, nákup materiálneho zazbezpečenia  

200 

FO – sociálna výpomoc 
Fin. príspevok na liečenie pre ZŤP chorú dcé-
ru v bdelej kóme - na liečenie v ADELI 

100 

FO – sociálna výpomoc 
fin. príspevok v ťažkej životnej a finančnej 
situácii - výdavky na lieky, ošatenie a zabez-
pečenie hygieny  

150 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančnú výpomoc z dôvodu dlho-
dobej PN po operácii kĺbu  

350 

CSS Batizovce, Domov 
pod Tatrami  

Žiadosť o fin. príspevok na zakúpenie masáž-
nej stoličky, autotrakčného lehátka a malej 
stojanovej lampy  

1000 

Familiaris, o.z., Svit  
Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie 
nábytku a kresla pre klientov komunitného 
centra BONUM  

300 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok na dofinancova-
nie špeciálneho kočiara  

250 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok na baterie do 
elektrického vozíka 

250 

Nemocnica Poprad, a.s. 

Neinvazívny elektroterapeutický prístroj RE-
BOX - Physio určený pre potreby fyziatricko-
rehabilitačného oddelenia Nemocnice Poprad 
a.s.  
 

1660 
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FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok kvôli chorobe 
manžela a zložitú životnú situáciu  

350 

             SPOLU        5 280,00 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

MAREC  2016 

 FO – sociálna výpomoc Žiadosť o sociálnu výpomoc pri úmrtí manžela  500 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť  o finančný príspevok na zaplatenie 
nájmu v ubytovni - sociálna výpomoc v zloži-
tej životnej a zdravotnej situácii  

350 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok v zlej finančnej 
situácii v súvislosti s nákladmi na zvýšenú 
zdravotnú starostlivosť  

350 

Mládežnícky hokejbalo-
vý klub Lords Ball Svit 
Centra talentovanej mlá-
deže CTM Worms 
SHbÚ 

Žiadosť o finančný príspevok na športovú 
činnosť nášho mládežníckeho hokejbalového 
klubu na rok 2016 

200 

Mesto Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu 
otváracieho ceremoniálu XIV. Majstrovstiev 
sveta v love rýb udicou  

200 

Mesto Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu 
komunitného festivalu  v dňoch 29.4.-1.5.2016 

500 

Detský domov Spišská 
Belá   

Žiadosť o finančný príspevok na financovanie 
spoznávacích výletov do blízkeho okolia po-
čas letných prázdnin 

150 

Pro Meliori, n.o.   
Žiadosť o finančný príspevok na organizova-
nie literárno-dramatického festivalu "Divadel-
ná Tehlička"  

200 

EKOMA TATRY 

Žiadosť o finančný príspevok na organizova-
nie hudobného festivalu TATRAFEST 2016, 
ktorý bude súčasťou športového dňa Iskra 
Streetball Svit v júli 2016 

300 

Umelecká agentúra 
BELL CANTO, Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu naj-
novšieho divadelného predstavenia "Zmiešaná 
štvorhra" v podaní Radošinského naivného 
divadla  

200 

Slovenský zväz zdravot-
ne postihnutých, ZO 
SZZP Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na organizova-
nie podujatí pre členov ZO SZZP Svit 

200 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
syna Janka  

350 
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Slovenský zväz protifa-
šistických bojovníkov 
ZO Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť orga-
nizácie na rok 2016 

200 

FILIPKO, o.z.  
Žiadosť o finančný príspevok pre deti s DMO 
na rehabilitačné cvičenia  

200 

ŠK JUNIOR SKI Poprad  
Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj prete-
kárskeho lyžovania v alpských disciplínach.  

200 

                                            SPOLU                               4 100,00 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

APRÍL – MÁJ  2016 

DS LEONARDO,Nová 
Polianka 

Úhrada pobytu od 22.4.2016 do 4.5.2016 - 
strava,ubytovanie podľa skutočného vyúčto-
vania  

215 

HAM-HAM Svit Úhrada obedov v zariadení HAM HAM 177 

ZO ECHOZ Chemosvit 
Žiadosť o finančný príspevok na organizova-
nie 6.ročníka bowlingovej ligy pre zamestnan-
cov skupiny firiem Chemosvit a Finchem  

500 

OZ Detský famózny svet 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť zá-
ujmových útvarov OZ DFS Svit 

300 

ŠK HORAL – ALTO 
Slovakia  

Žiadosť o finančný príspevok na podporu cyk-
listického podujatia HORAL JUNIOR  

500 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný  príspevok z dôvodu dlho-
dobej práceneschopnosti  

350 

Základná umelecká škola 
Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na nákup pomô-
cok pre potreby školy 

300 

Klub plávania AQUA-
CITY Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok  na organizáciu 
medzinárodných plaveckých pretekov Cena 
Popradu a Memoriál Filipa Lutza  

250 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok pre ZŤP syna s 
DMO  

350 

TJ Štart Levoča  

Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu 
jubilejného 10. ročníka medzináročného turna-
ja nevidiacich a slabozrakých športovcov v 
bowlingu  

200 

Šport Team OZ 
Žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie 
17. ročníka behu do vrchu - Memoriál Jána 
Stilla  

300 

Rímskokatolícka cirkev 
– farnosť Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na inštaláciu 
novej strechy na kostole sv.Heleny v Kvetnici 

400 

          SPOLU         3 842,00 € 
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Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

MÁJ  2016 

ZÁCHRANA, 
o.z.Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok pri orgaizovaní 
podujatia RESCUE LESNICA 2016-Memoriál 
Mareka Rigdu a posádky OM ATB  

200 

I.odd.pneumoftizeológie, 
NUTPCHaHCH 

Žiadosť o finančný príspevok na 
7.konfrerenciu europskeho regiónu Medziná-
rodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym 
chorobám, ktorá sa uskutoční v Bratislava 22.-
24.6.2016 

300 

ZŠ Mierová Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na výlet do pre-
zidentského paláca v Bratislave pre najúspeš-
nejšie  deti tejto školy 

300 

Futbalový klub Svit 

Žiadosť o finančné zabezpečenie účasti druž-
stva starších žiakov na medzinárodnom turnaji 
v meste Makarska Chorvátsko  v termíne 
17.6.2016-26.6.2016 

400 

SZUŠ FANTAZIA, Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na reprezentáciu 
na ME Europen 2016 na Modern dance cham-
pionship Hungary v Budapešti, ktorý sa bude 
konať v dňoch 3.6.-5.6.2016 

350 

Klub seniorov - Denného 
centra Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na tématicko-
poznávací zájazd pre rok 2016 

200 

Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, 
Podtatranská organizácia 
č. 28 

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie 
kompenzačných pomôcok a na činnosť orga-
nizácie 

200 

 Fyzická osoba  
Žiadosť o finančný príspevok na ME v atletike 
pre dcéru, konané v Poľsku v dňoch 13.-
16.7.2016 

150 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančnú pomoc v zložitej finančnej 
a životnej situácii (ubytovanie v zariadení 
Mesta Svit) 

306,96 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej fi-
nančnej a zdravotnej situácii  

500 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o sociálnu výpomoc v zložitej finanč-
nej situácii, kvôli dlhodobej PN. 

200 

                                           SPOLU                               3 106,96 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

JÚN  2016 

 Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na úspešné po-
kračovanie v štúdiu na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku pre syna Michala  

250 

Senires n.o., Poprad 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
na zakúpenie vybavenia letnej terasy Zimnej 
záhrady pre klientov zariadenia  

350 
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 Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok s plánovanou 
účasťou na MS v Spartan Race v USA. 

150 

Obec Batizovce 
Žiadosť o finančný príspevok na spoluúčasť na 
spoločnom obecnom projekte - prestrešené 
pódium 

350 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu zlej 
finančnej situácie, dlhodobej práceneschop-
nosti manželky.  

350 

 Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na školné v Life 
Academy pre dcéru s poruchami učenia  

350 

 Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečbu v hy-
perbarickej komore  

250 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pri 
financovaní  zvýšených výdavkov pre syna 
postihnutého epilepsiou.  

250 

                                            SPOLU                               2 300,00 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

JÚL - AUGUST 2016 

Deti zamestnancov sku-
piny firiem Chemosvit 
a Finchem  

Detská rekreácia  - TÁBOR vo Vyšných Ruž-
bachoch v počte 36 detí á 35,00 € 

1 260 

 Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na štúdium na 
LIFE ACADEMY pre syna  - na školné  

350 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlho-
dobej PN - sociálna výpomoc  

350 

DHZ Štôla 
Žiadosť o finančné prostriedky na organizáciu 
a zabezpečenie cien na 3.ročník Nočnej hasič-
skej súťaže - Štôla FIRE NIGHT 2016 

248 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
dcéru v kúpeľoch Číž spolu s manželkou ako 
doprovodom  

700 

Zariadenie sociálnych 
služieb Slnečný dom, 
n.o.  

Žiadosť o finančný príspevok na podporu pro-
jektu Seniorboxy 2016 

600 

Jazyková škola 
D.Tatarku, Poprad 

Žiadosť o finačný príspevok na vydanie bulle-
tinu Jazykovej školy pri príležitosti 50.výročia 
založenia  

250 

SPOLU                               3 758,00 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

SEPTEMBER 2016 

  FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlho-
dobej PN  

350 
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OV SZCH Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu a 
rozvoj chovateľstva medzi mladými členmi 
tohto združenia  

250 

Združenie veteránov 
Slovenska v behu na 
lyžiach  

Žiadosť o finančný príspevok na účasť na MS 
veteránov vo švajčiarskom lyžiarskom stredi-
sku Kloster v marci 2017 

300 

DPO, OV Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na okresné vy-
hodnotenie celoročnej systematickej činnosti 
kolektívov mladých hasičov v roku 2016 

150 

 Fyzická osoba 
Žiadosť o 25 kusov kníh - s tematikou Svitu 
pri príležitosti ustanovenia skautského zboru v 
meste Svit 

58,91 

OZ pre telesne postihnu-
té deti v okrese Poprad a 
OZ Integrácia  

Žiadosť o finančnú podporu na pomoc pri 
realizácii najväčšieho destkého benefičného 
koncertu pre deti s rôznymi telesnými a du-
ševnými poruchami, s rôznych sociálnych 
skupiín  

500 

Základná škola Vyšné 
hágy  

Žiadosť o finančný príspevok na obnovu škol-
ského klubu pri ZŠ (poličky, edukačné a spo-
ločenské hry)  

100 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok kvôli dlhodobej 
PN  

350 

Sport Club R.M., Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie terénneho prekážkového behu Tatra Cross 
Run v Tatr. Štrbe 29.10.2016 

200 

SPOLU                               2 258,91 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

OKTÓBER 2016 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dho-
dobej PN  

500 

A & B Design, s.r.o. 
Žiadosť o finančný príspevok pri organizovaní 
II.ročníka podujatia Čarovné Vianoce pod 
Tatrami  

200 

FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre 
ZŤP dcérku, s diagnózou DMO 

300 

ZŠ Mierová Svit 
Žiadosť o finančný príspevok pri príležitosti 
70. výročia tejto školy  

300 

ZŠ Komenského 2, SVIT 
Žiadosť o finančný príspevok pre školský klub 
na zakúpenie podlahovej krytiny a materiálne 
zabezpečenie klubu.  

1000 

Detský famózny svet, 
Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť zá-
ujmových útvarov OZ DFS Svit 

200 

OZ Ľudová hudba BYS-
TRIANKA 

Žiadosť o finančný príspevok per ĽH Bys-
trianka a ženskú spevácku skupinu, ako pod-
poru na rozvoj a ochranu duchovných a kul-
túrnych hodnôt  

300 

SKCH, Spišská Nová 
Ves 

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie 
prenosného prístroja, ktorý by využívali obča-
nia mesta Svit.  

350 

SPOLU                               3 150,00 € 
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Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

NOVEMBER 2016 

Spojená škola, ZŠ Štefa-
na Mnoheľa Poprad 

Žiadosť o sponzorstvo pri príležitosti 25. vý-
ročia založenia ZŠ Štefana Mnoheľa 

250 

ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku, Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na novoročné 
stretnutie seniorov mesta s predstaviteľmi 
mesta a podnikov Chemosvit, Tatrasvit a 
VUCHV.  

300 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok pre ťažko choré 
dcéry - na zakúpenie čističu vzduchu 

300 

Rodičovské združenie 
pri ZŠ s MŠ Spišské 
Bystré  

Žiadosť o poskytnutie 300 ks sáčkov na Miku-
lášske balíčky pre deti tejto školy 

25,92 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
vo výške 500 € na neurorehabilitačnú liečbu v 
Piešťanoch - Adeli centre 

300 

Mesto Svit - MŠ Pod-
skalkou  
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
na dokončenie ihriskovej zostavy pre MŠ Pod-
skalkou  

500 

BK Svit – basketbalové 
družstvo „Muži v najlep-
ších rokoch“  

Žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie 
7. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka so 
spomienkou Vladimíra Mlynského a Jozefa 
Minárika - bývalých hráčov a zamestancov 
Chemosvitu a.s. 

150 

Technická univerzita, 
Hutnícka fakulta,  Koši-
ce 

Žiadosť o finančný príspevok pri organizovaní 
podujatia "Šachťák" 24.11.2016 v Košiciach.  

200 

SPOLU                               2 025,92 € 
 

Žiadateľ Účel a spôsob použitia EUR 

DECEMBER 2016 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej život-
nej a finančnej situácii  

500 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlho-
bobej PN a nedostatku finančných prostried-
kov  

350 

Svitasenior, o.z., - zá-
bavná skupina  

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť o.z., 
na nákup ozvučenia, na obnovu hudobných 
nástrojov, kostýmov a pod.  

200 

Lukostrelecký klub – 
lukostreľba Svit  

Žiaadosť o finančný príspevok na športovú 
činosť a rozvoj klubu, na  nákup lukostrelec-
kého vybavenia  

150 

Združenie slovenských 
reprezentácií v hasič-
skom športe 

Žiadosť o finančný príspevok na športovú 
činnosť združenia na rok 2017, kde členmi 
združenia sú aj naši zamestnanci, obyvatelia 
mesta Svit a Poprad 

300 
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 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlho-
dobej PN  

350 

 FO – sociálna výpomoc 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu zloži-
tej finančnej a životnej situácie  

500 

SHIHAN Poprad 
Žiadosť o finančnú podporu, reklamné pred-
mety pre deti za celoročnú činnosť. 

150 

SPOLU                               2 500,00 € 
 
Celková výška výdavkov (darov) v roku 2016 bola vo výške 32 321,79 €, 
 v členení:  
 
 z 2 % dane z príjmu vo výške 17 518,00 € a 
  z ostatných príjmov 14 803,79 €. 

 
 

PREHĽAD VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK  NÁKLADOV  A VÝNOSOV  NADÁCIE 
V ROKU 2016 

 
 
Názov Hodnota v € Poznámka 
VÝNOSY    
 9 188,57 Zamestnanci zakladateľov zbierka 
 1 360,00 Fyzické osoby 
 17 796,18 Z 2% dane z príjmov 
 0,88 Úroky za rok 2016 
 12 840,00 Prijaté príspevky od právnických osôb 
Spolu výnosy 41 185,63   
NÁKLADY   
Náklady na správu, 
v tom:  

201,91  

 48 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 3,50 Obchodný vestník – zverejnenie výroku audí-

tora a použitia 2% 
 120,00 Rezerva na audit účtovnej závierky 
 0,42 Iné 

Daň z úrokov 29,99  

Poskytnuté dary  
spolu, v tom:  

32 321,79  

 11 920,00 Poskytnuté dary fyzickým osobám 
 2 047,88 

 
Poskytnuté dary právnickým osobám 

 1 260,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu fyzic-
kým osobám  

 14 598,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu práv-
nickým osobám 

 1 660,00 Vecný dar poskytnutý PO z 2 % dane z príj-
mov 

 835,91 Vecné dary poskytnuté fyzickým 
a právnickým osobám  

Spolu náklady 32 321,79   
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NÁKLADY (VÝDAVKY)  NADÁCIE 
 
1. Na rokovaní 16.2.2016, uznesením č. 302 správna rada nadácie  schválila plán 
nákladov na rok 2016 

 
Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2016 

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

 
120,00 

20,00 
60,00 
20,00 

d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 10,00 
 f) mzdové náklady 0,00 
g) náklady na prevádzku charitatívnej lotérie 0,00 
h) 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 
20,00 

 Plánované náklady na rok 2016 spolu 360,00 
 
2. Prehľad skutočných nákladov v roku 2016: 
 

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

 
120,00 

0,00 
 0,00 
          29,99 

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

 
 3,50 

0,00 
0,42 

48,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Skutočné výdavky v roku 2016 spolu 201,91 
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3. Na rokovaní dňa 14.3.2017  uznesením č. 340 správna rada schválila plán nákladov  na 
rok 2017 v členení: 
 
 Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2017: 
    

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

 
120,00 

20,00 
60,00 
30,00 

d) odmena za výkon funkcie správcu 0,00 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné 10,00 
 f) mzdové náklady 0,00 
g) náklady na prevádzku charitatívnej lotérie 0,00 
h) náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie: 
 - poplatok za zverejnenie  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 

 
5,00 

10,00 
50,00 
0,00 
0,00 
0,00 

00,00 
50,00 

 Plánované náklady na rok 2017 spolu 355,00 
 
1. V roku 2016 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 2016 nedošlo k žiadnym zmenám. 
 
 

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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ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV 
 
V roku 2016 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  

 
ZÁVER 

 
Nadácia bola 6.10.2016 zapísaná na Notárskom úrade vo Svite do zoznamu organizácií 
pre príjem 2 %  dane – do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 
pod spisovou značkou NCRpo 339/2016 

Správa audítora o overení účtovnej závierky  zo dňa  6. 3. 2017 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  5.4.2017 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
Prílohy : Poďakovania  
  Správa audítora 
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 Poďakovania  

  
V roku 2016 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: 
 
Mesto Svit 
CSS Batizovce „Domov pod Tatrami“  
TU Košice Hutnícka Fakulta 
MŠ Svit Podskalka  
Detský famózny Svet, Svit 
DFS Jánošíček, Svit 
DHZ Poprad 
Pro Meliori, n.o. 
SZUŠ Fantázia, Svit 
MHBK Lords ball Svit 
LK Lukostreľba Svit 
Účastníci Memoriálu Dušana Kaňuka  
Nemocnica Poprad 
Záchrana, o.z., Poprad 
FILIPKO, o.z.  
Jazyková škola, Poprad 
OZ pre TPD Poprad 
Únia nevidiacich a slabozrakých, Poprad 
ZO SZZP, Svit 
ZŠ Vyšné Hágy 
Fyzické osoby 
 
 

 
 

 
 




