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POSLANÍM NADÁCIE JE 

 
je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom: 

 poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FIN-

CHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi 

 podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie zariadenia najmä v podtatranskej oblasti 

 podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne 

 podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti 

V sociálnej oblasti nadácia podporuje hlavne opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup zdravotníc-
kych pomôcok a hygienického materiálu či špeciálneho nábytku alebo na úpravy interiérov.  

V športe nadácia podporuje tradične hlavne deti a mládež. Príspevky do kultúrnej činnosti smerujú pre regio-
nálne umelecké súbory, ale aj pre záujmové organizácie na rozvoj činnosti a pre deti na rozvoj ich kreativity 
a zmysluplné trávenie voľného času.  

Pre oblasť školstva prostriedky z nadácie smerujú hlavne na zriadenie či vybavenie učební, na zriadenie ale-
bo rekonštrukciu športových areálov, či detských ihrísk.  

Do oblasti zdravotníctva boli prostriedky určené najmä na zakúpenie rôznych diagnostických zariadení alebo 
prístrojovej techniky alebo na financovanie úprav interiérov pre pacientov.  

Čo sa týka jednotlivcov, nadácia im pomáha v ťažkých životných situáciách, ako sú choroby, prírodné kata-
strofy a iné mimoriadne udalosti či potreby. 

 
 

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 2017 nedošlo k žiadnym  zmenám v orgánoch nadácie.  
 

 
 

PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2017 
 

V roku 2017 nadácia zaevidovala 157 žiadostí o finančnú výpomoc. Od založenia nadácie to 

je 1 425 žiadostí. V roku 2017 nadácia schválila 94 žiadostí (právnické a fyzické osoby) a od založenia 
nadácie poskytla pomoc 849  žiadateľom.  

V roku 2017 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 mládeže.  
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Prehľad o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných príj-
mov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických osôb) počas roka 2017: 
 

Žiadateľ-organizácia Predmet žiadosti 
Suma 
(EUR) 

MO Matice Slovenskej Batizovce 
Žiadosť o finančnú podporu na činnosť 
organizácie na rok 2017. 

300 

ZÁCHRANA, o.z. Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok  na VI. Ce-
loslovenskú konferenciu záchranárov 
RESCUE DAY 2017, organizovanú 
3.2.2017 

300 

ZŠ s MŠ Poprad-Spišská Sobota 
Žiadosť o finančný príspevok na kultúrno-
vzdelávacie aktivity materskej školy v 
Spišskej Sobote  

350 

Uni Junior Ski Poprad Žiadosť o príspevok na činnosť klubu a na 
rozvoj pretekárskeho lyžovania 
v alpských disciplínach. 

300 

Tatranská agentúra DOREMI (35 detí x 
35 €) 

Žiadosť o finančný príspevok na detskú 
rekreáciu - tábor pre deti zamestnancov 
skupiny firiem Chemosvit a Finchem  

1225 

ZO ECHOZ Chemosvit 

Žiadosť o finančnú podporu pri organizo-
vaní 7. ročníka bowlingovej ligy pre za-
mestnancov skupiny firiem Chemosvit a 
Finchem v termíne od februára do apríla 
2017 

600 

Detský Famózny Svet, o.z. Svit 
Žiadosť o poskytnutie finančného prí-
spevku na činnosť záujmových útvarov 
OZ DFS SVIT 

300 

Klub plávania AQUACITY Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na spolufi-
nancovanie medzinárodných plaveckých 
pretekov Cena Popradu a Memoriál Filipa 
Lutza 

200 

Extreme Combat club Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu 
o.z., ktoré sa venuje tréningu bojových 
umení Judo, Jiu-jitsu, brazílske jiu jitsu  

300 
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Detský domov Spišská Belá   
Žiadosť o finančný príspevok na financo-
vanie spoznávacích výletov do blízkeho 
okolia počas letných prázdnin 

150 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
ZO SZZP Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s kultúrnymi 
podujatiami a činnosťou členov ZO SZZP 
SVIT, a 45. výročia založenia ZO  

200 

CSS Batizovce, Domov pod Tatrami  
Žiadosť o finančný dar  na zakúpenie 
celokovového fitness zariadenia a pinpon-
gového stola  

1000 

Umelecká agentúra BELL CANTO 
Žiadosť o finančný príspevok na spolufi-
nancovanie nákladov na zorganizovanie 

divadelného predstavenie v KD Svit 
200 

SZUŠ FANTAZIA, Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na účasť na 
medzinárodnom kultúrnom lete na Crik-
venickej riviére v Chorvátsku, na prezen-
táciu spoločných vystúpení a koncerty 
ZUŠ v Chorvátsku  

500 

Obecný úrad Mengusovce - Materská 
škola Mengusovce 

Žiadosť o finančný príspevok na nákup 
zariadení na školské ihrisko na kvalitnú 
zábavu pre deti a skrášlenie prostredia MŠ  

200 

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

Žiadosť o finančný podporný príspevok 
na činnosť mládežníckeho hokejbalového 
klubu na rok 2017 

250 

ZŠ s MŠ Spišské Bystré  
Žiadosť o finančný príspevok na zorgani-
zovanie 2. ročníka Detskej športovej 
olympiády žiakov 1. stupňa ZŠ 

200 

Základná umelecká škola Svit 
Žiadosť o poskytnutie finančného prí-
spevku na materiálno-technické vybavenie 
tried pre jednotlivé odbory  

400 

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
OZ a na vydanie CD nosiča  

500 

Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska, Podtatranská organizácia č. 28 

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpe-
nie kompenzačných pomôcok a na čin-
nosť organizácie 

200 

Centrum nepočujúcich Aneps Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na zorgani-
zovanie Medzinárodného dňa nepočujú-
cich, v Poprade na námestí sv. Egídia  

250 

Sport Club R.M., Poprad 
Žiadosť o finančnú podporu na športovú 
udalosť Tatra Cross Run - No.2, v Tatran-
skej Štrbe - terénny prekážkový beh  

200 

Dychová hudba Sviťanka, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok pri príleži-
tosti 75. výročia založenia Dychovej hud-
by Sviťanka.  

300 
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Junior Team Svit o.z.  

Žiadosť o finančný príspevok na spolupo-
dieľanie sa na organizácií Dňa detí v Lo-
pušnej Doline pre deti zamestnancov sku-
piny Chemosvit a Finchem   

500 

Futbalový klub Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na účasť 
družstva mladších žiakov na medzinárod-
ný turnaj v Chorvátsku  

400 

Slovenský zväz protifašistických bojov-
níkov ZO Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
organizácie na rok 2017 

200 

ŠK HORAL – ALTO Slovakia, Svit 
Žiadosť o podporu cyklistického podujatia 
pre deti HORAL  

500 

Mesto Svit - Mestská knižnica Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na realizá-
ciu podujatí pre deti, študentov a širšiu 
verejnosť pri príležitosti 80. výročia zalo-
ženia Mestskej knižnice vo Svite.  

250 

TJ Štart Levoča  

Žiadosť o finančný príspevok na pomoc 
pri organizovaní 11. ročníka medzinárod-
ného turnaja nevidiacich a slabozrakých 
športovcov v bowlingu  

200 

Basketbalový klub mládeže Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na Tatrafest 
Streetball 2017  

500 

Obec v pohybe SW Liptovská Teplička, 
o.z.  

Žiadosť o finančný príspevok pre repre-
zentantku na MS v Moskve, v streetwor-
koute 

250 

Obec Mengusovce  
Žiadosť o finančný príspevok na športové 
podujatie Memoriál Jána Galla  

300  

DHZ Štôla 
Žiadosť o finančný príspevok na nočnú 
hasičskú súťaž Štôla FIRE NIGHT 2017 

250 

ZÁCHRANA, o.z. Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na spolufi-
nancovanie podujatia RESCUE LESNICA 
2017, Memoriál Mareka Rigdu a posádky 
OM ATB  

300 

ZŠ Mierová Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na materiál-
no-technické zabezpečenie potrieb  ZŠ 

500 

OZ Švábovské ratolesti  

Žiadosť o finančný príspevok na športovú 
činnosť (ľadový hokej), na spolufinanco-
vanie aktivít spojených so šport.činnosťou 
amatérskych hráčov ľadového hokeja.  

300 

Slovenský zväz chovateľov Oblastný 
výbor SZCH Poprad 

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

200 

Detský Famózny Svet, o.z. Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
záujmového útvaru OZ DFS Svit DFS 
Jánošíček.  

200 
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Občianske združenie Sasa Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok pre o.z., 
ktorého cieľom je pomáhať deťom s per-
vazívnymi vývinovými poruchami 
/autistom/ a ich blízkym  

350 

Red Arrows Poprad, o.z.  

Žiadosť o finančný príspevok na športovú 
činnosť detí, mládeže a dospelých v novo 
založenom klube venujúcom sa netradič-
nému športu - lukostreľba 

200 

OZ pre telesne postihnuté deti v okrese 
Poprad a OZ Integrácia  

Žiadosť o finančnú pomoc pri zorganizo-
vaní najväčšieho detského benefičného 
koncertu pre deti rôznych sociálnych sku-
pín, s rôznymi telesnými a duševnými 
poruchami 

350 

ZŠ Komenského 2, Svit  
Žiadosť o finančný príspevok na materiál-
no-technické zabezpečenie potrieb školy 

500 

Dobrovoľná požiarna ochrana, OV Po-
prad 

Žiadosť o finančnú pomoc na vyhodnote-
nie celoročnej systematickej činnosti mla-
dých hasičov v roku 2017. 

200 

OZ ZACHRANA Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na VII. 
Celoslovenskú konferenciu záchranárov 
integrovaného záchranného systému 
RESCUE DAY  

200 

Miestny odbor Matice Slovenskej Bati-
zovce 

Žiadosť o poskytnutie finančných pro-
striedkov na činnosť organizácie  

250 

Združenie veteránov Slovenska v behu 
na lyžiach  

Žiadosť o finančnú pomoc pre úspešného 
reprezentanta vo veteránskych kategó-
riách, pri zabezpečení jeho štartu na MS 
veteránov v americkom meste Minenea-
polis 

200 

Judo Klub Katsudo Poprad ECC 
Žiadosť o finančný príspevok a činnosť 
klubu, na materiálno-technické zabezpe-
čenie klubu. 

200 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na spolufi-
nancovanie novoročného stretnutia senio-
rov mesta s predstaviteľmi mesta, podni-
kov  a inštitúcií v meste.  

300 

 S P O L U                 16 025 
 
Prehľad súm  a oblastí, kde nadácia smerovala finančné prostriedky v roku 2017:  

 
Kultúra     4 920,56 € 
Sociálne výpomoci   8 450,00 €  
Školstvo     2 838,28 € 
Šport     8 872,00 € 
Zdravotníctvo     3 850,00 € 
Tábor pre deti zamestnancov  1 225,00 € 

   C E L K O M              30 155,84 € 
 

 
Spolu rozdelené finančné prostriedky vo výške : 30 155,84 € 
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Prehľad o rozdelení finančných prostriedkov podľa oblastí
 za obdobie  od  januára do decembra 2017

Tábor pre deti zamestnancov Kultúra Školstvo Šport Zdravotníctvo Sociálna výpomoc 

 
 
 

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2017 
 
 
VÝNOSY (PRÍJMY)  NADÁCIE V ROKU 2017   
 
Nadácia od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 mala príjem vo výške 32 803,82 €: 
  

 od zamestnancov zakladateľov nadácie „Vianočná zbierka“ vo výške 9 088,82 € 
 od iných fyzických osôb  (z Memoriálu Dušana Budzáka a dar od fyzickej osoby)   vo výške 

910 €   
 od zakladateľov a iných organizácií dar  vo výške 6 780 €. 
 z 2 % dane z príjmov 16 025 € 
 

 
 

 

 
 
PREHĽAD O DARCOCH, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho 
istého darcu presahuje  331,- € 

 
V roku 2017 nadácia prijala dary v hodnote vyššej ako 331,- € od týchto darcov:  
 
    
1. Terichem Tervakoski a.s. Svit 2 070,00 € 
2. Chemosvit Folie a.s. Svit 1 200,00 € 
3. Chemosvit Energochem, a.s. Svit 2 200,00 € 
4.                                                                   Panflex Slovensko 1 000,00 € 
        SPOLU                                        6 470,00 € 
  
Prijaté príspevky od iných fyzických osôb boli vo výške  9 988,82 €  a od iných právnických osôb 
boli vo výške 310 €. Jednotlivé dary však neprekročili sumu 331,00 €.  
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PRÍJEM 2 % DANE 
 

 Príjem  2 % dane z príjmu FO a PO v  roku 2017 bol vo výške 17 951,51 €. 
 
 Na účte výnosov v rámci príspevkov z podielu zaplatenej dane bola zaúčtovaná suma vo výške 

16 025 €. V tejto sume výnosov sú zahrnuté poskytnuté príspevky fyzickým osobám a právnic-
kým osobám z 2 % dane z príjmov v členení:  
- príspevky iným účt. jednotkám  a fyzickým osobám zo zostatku 2 % dane z r. 2016 (účtované 
na 384*)          11 456,66 € 
- príspevky iným účt. jednotkám a fyzickým osobám  zo sumy 2 % dane z príjmu prijatej v r. 
2017            4 568,34 € 
 

 Zostatok 2 % dane z príjmu prijatej v roku 2017, nepoužitý do 31.12.2017, v sume 13 383,17 € 
sa preúčtoval  na účet výnosov budúcich období a ostáva na prerozdelenie do roku 2018.  

 
 
NÁKLAD (VÝDAJ)  V ROKU 2017 

 
 
 Zo zostatku 2% dane z príjmu  z  roku 2015, prijatej v roku 2016 a určenej na použitie do konca 

roku 2017 - bolo  32 zrealizovaných darov  v celkovej výške 11 456,66 €, a 16 žiadostí bolo rea-
lizovaných vo výške 4 568,34 € z 2 % dane z príjmu z roku 2016, prijatej v máji až júli 2017.   

 
 Do roku 2018 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2017 (z dane z príjmu z roku 2016)  zosta-

tok vo výške 13 383,17 €.  
 
 Použitie 2 % dane z príjmu bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v Obchodnom vestníku č. 165/2017 vydanom dňa 18.08.2017  pod Š002374. 
 
 Výdaj z ostatných príjmov na dary pre žiadateľov v počte 46 zrealizovaných darov v celkovej 

výške 14 130,84 €.  
 
Rozpis ostatných darov a darov z 2 % dane z príjmu je uvedený v tabuľke na str. 3-6 VS „Pre-
hľad o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných 
príjmov (od zamestnancov a darov do fyzických a právnických osôb) v priebehu roka 2017“. 

 
PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, 

KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ 
ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA 

 
Celková výška výdavkov (darov) v roku 2017 bola vo výške 30 155,84 €, 
 v členení:  
 
 z 2 % dane z príjmu vo výške  16 025,00 €  
  z ostatných príjmov    14 130,84 € 
 

Meno/názov obdarovaného             Účel a spôsob použitia                           EUR 
MO Matice Slovenskej Batizovce  Žiadosť o finančnú podporu na činnosť organi-

zácie na rok 2017. 
300 

ZÁCHRANA, o.z. Poprad  Žiadosť o finančný príspevok  na VI. Celoslo-
venskú konferenciu záchranárov RESCUE 
DAY 2017 

300 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
zdravotne postihnuté dvojičky  

400 

ZŠ s MŠ Poprad-Spišská Sobota Žiadosť o finančný príspevok na kultúrno-
vzdelávacie aktivity materskej školy v Spišskej 
Sobote  

350 
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ALS Memoriál Jána Svočáka, Svit Žiadosť o finančnú podporu a spolufinancova-
nie nákladov na I. ročník Podtatranského kro-
sového polmaratónu - "ALS Memoriál Jána 
Svočáka" 

300 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný výpomoc na nákup liekov, 
ošatenia, hygienických pomôcok v zložitom 
zdravotnom stave.  

200 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie 
pre syna zdravotne ťažko postihnutého 

200 

Uni Junior Ski Poprad Žiadosť o príspevok na činnosť klubu a na roz-
voj pretekárskeho lyžovania v alpských discip-
línach. 

300 

Tatranská agentúra DOREMI  Žiadosť o finančný príspevok na detskú rekreá-
ciu - tábor pre deti zamestnancov skupiny fi-
riem Chemosvit a Finchem  

1225 

ZO ECHOZ Chemosvit Žiadosť o finančnú podporu pri organizovaní 7. 
ročníka bowlingovej ligy pre zamestnancov 
skupiny firiem Chemosvit a Finchem  

600 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančnú podporu na zvýšené výdav-
ky pre syna postihnutého epilepsiou.  

200 

Detský Famózny Svet, o.z. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
činnosť záujmových útvarov OZ DFS SVIT 

300 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie 
pre ZŤP syna  

200 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančnú výpomoc pre syna  s det-
skou mozgovou obrnou  

250 

Klub plávania AQUACITY Poprad Žiadosť o finančný príspevok na spolufinanco-
vanie medzinárodných plaveckých pretekov 
Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza  

200 

Extreme Combat club Poprad Žiadosť o finančný príspevok na podporu o.z., 
ktoré sa venuje tréningu bojových umení Judo, 
Jiu-jitsu, brazílske jiu jitsu  

300 

Detský domov Spišská Belá   Žiadosť o finančný príspevok na financovanie 
spoznávacích výletov do blízkeho okolia počas 
letných prázdnin 

150 

Slovenský zväz zdravotne postihnu-
tých, ZO SZZP Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s kultúrnymi podu-
jatiami a činnosťou členov ZO SZZP SVIT, a 
45. výročia založenia ZO  

200 

Basketbalový klub mládeže Svit Žiadosť o finančný príspevok na Veľkonočný 
turnaj v Ostrave - pre juniorov BKM  

830 

CSS Batizovce, Domov pod Tatrami  Žiadosť o finančný dar na zakúpenie celokovo-
vého fitness zariadenia a pinpongového stola  

1000 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pre dcéru atlétku, 
na prípravu sa blížiacich ME do 23 rokov v 
Poľsku  

150 

Umelecká agentúra BELL CANTO Žiadosť o finančný príspevok na spolufinanco-
vanie nákladov na zorganizovanie divadelného 
predstavenie v podaní Radošinského naivnného 
divadla, pre obyvateľov Svitu a okolia v KD 
Svit 

200 
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 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na financovanie 
sústredení, ubytovania, pretekov v atletike a 
pod.  

250 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
Svit 

Vecný dar vo forme 4 ks vyradených počítačov, 
vrátane klávesnice, myší a monitorov  

0,48 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
chorú dcérku Lauru 

300 

SZUŠ FANTAZIA, Svit Žiadosť o finančný príspevok na účasť na me-
dzinárodnom kultúrnom lete na Crikvenickej 
riviére v Chorvátsku, na prezentáciu spoloč-
ných vystúpení a koncerty ZUŠ v Chorvátsku  

500 

Obecný úrad Mengusovce - Materská 
škola Mengusovce 

Žiadosť o finančný príspevok na nákup zaria-
dení na školské ihrisko na kvalitnú zábavu pre 
deti a skrášlenie prostredia MŠ  

200 

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

Žiadosť o finančný podporný príspevok na čin-
nosť mládežníckeho hokejbalového klubu 

250 

ZŠ s MŠ Spišské Bystré  Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie 2. ročníka Detskej športovej olympiády 
žiakov 1. stupňa ZŠ 

200 

REHAB, s.r.o. Žiadosť o finančný príspevok na materiálno 
technické vybavenie denného detského rehabili-
tačného sanatória v Poprade 

400 

Základná umelecká škola Svit Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
materiálno-technické vybavenie tried pre jed-
notlivé odbory  

400 

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ a 
na vydanie CD nosiča  

500 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska, Podtatranská organizácia č. 
28 

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie 
kompenzačných pomôcok a na činnosť organi-
zácie 

200 

Centrum nepočujúcich Aneps Poprad Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie Medzinárodného dňa nepočujúcich v Po-
prade na námestí sv. Egídia  

250 

Sport Club R.M., Poprad Žiadosť o finančnú podporu na športovú uda-
losť Tatra Cross Run - No.2, v Tatranskej Štrbe 
- terénny prekážkový beh  

200 

Dychová hudba Sviťanka, Svit Žiadosť o finančný príspevok pri príležitosti 75. 
výročia založenia Dychovej hudby Sviťanka.  

300 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie 
pre postihnutého syna v zariadení Svetielko 
Prešov  

250 

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

Žiadosť o finančný príspevok,  na účasť na 
Mamut cape - Slovenský pohár U10, v kategórii 
do 10 rokov  

132 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finanč-
nej a zdravotnej situácii  

250 

Junior Team Svit o.z.  Žiadosť o finančný príspevok na spolupodieľa-
nie sa na organizácií Dňa detí v Lopušnej Doli-
ne pre deti zamestnancov skupiny Chemosvit a 
Finchem   

500 
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CZECAV  na Slovensku Švábovce  Žiadosť o finančný príspevok na kultúrne podu-
jatie k 500.výročiu reformácie  

350 

Futbalový klub Svit Žiadosť o finančný príspevok na účasť družstva 
mladších žiakov na medzinárodný turnaj v 
Chorvátsku  

400 

Slovenský zväz protifašistických bo-
jovníkov ZO Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť orga-
nizácie na rok 2017 

200 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o sociálnu výpomoc počas dlhodobej 
práceneschopnosti   

350 

RKFU Svit Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie kultúrneho podujatia - koncertu  

150 

A & B Design, s.r.o., Batizovce Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie III.ročníka Čarovné Vianoce pod tatrami  

200 

ŠK HORAL – ALTO Slovakia, Svit  Žiadosť o podporu cyklistického podujatia pre 
deti HORAL JUNIOR  

500 

Mesto Svit - Mestská knižnica Svit  Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu 
podujatí pre deti, študentov a širšiu verejnosť 
pri príležitosti 80. výročia založenia Mestskej 
knižnice vo Svite.  

250 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie 
pomôcky pre ZŤP dcéru.  

250 

TJ Štart Levoča  Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pri 
organizovaní 11. ročníka medzinárodného tur-
naja nevidiacich a slabozrakých športovcov v 
bowlingu  

200 

Basketbalový klub mládeže Svit Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie Tatrafest Streetball 2017  

500 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok  na kúpeľnú lieč-
bu pre ZŤP dcéru  

500 

Obec v pohybe SW Liptovská Teplič-
ka, o.z.  

Žiadosť o finančný príspevok pre reprezentant-
ku na MS v Moskve v streetworkoute 

250 

Basketbalový klub mládeže Svit Dar je určený  pre družstvo juniorov BKM 
vo Svite na spolufinancovanie nákladov 
spojených s reprezentáciou klubu 

860 

Obec Mengusovce  Žiadosť o finančný príspevok na športové podu-
jatie Memoriál Jána Galla  

300 

DHZ Štôla Žiadosť o finančný príspevok na nočnú hasič-
skú súťaž Štôla FIRE NIGHT 2017 

250 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok ako sociálnu vý-
pomoc v zložitej zdravotnej a ekonomickej 
situácii  

250 

ZÁCHRANA, o.z. Poprad Žiadosť o finančný príspevok na spolufinanco-
vanie podujatia RESCUE LESNICA 2017, 
Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB  

300 

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný 
dom, n.o.  

Žiadosť o finančný príspevok na podporu pro-
jektu Seniorboxy 2017 

1100 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pri starostlivosti o 
ťažko chorého syna  

150 

ZŠ Mierová Svit Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické zabezpečenie pre potreby školy  

500 
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 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pre syna s poru-
chami učenia  

250 

OZ Švábovské ratolesti  Žiadosť o finančný príspevok na športovú čin-
nosť (ľadový hokej), na spolufinancovanie ak-
tivít spojených so šport.činnosťou amatérskych 
hráčov ľadového hokeja.  

300 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlhodo-
bej práceneschopnosti  

500 

Slovenský zväz chovateľov Oblastný 
výbor SZCH Poprad 

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

200 

Obec Batizovce Žiadosť o finančný príspevok na kultúrno- spo-
ločenské podujatie 

120,08 

Detský Famózny Svet, o.z., Svit Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záuj-
mového útvaru OZ DFS Svit DFS Jánošíček.  

200 

CZEC a.v. Batizovce Žiadosť o finančný príspevok na výstavbu viac-
účelového ihriska.  

350 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o sociálnu výpomoc v zložitej finanč-
nej situácii na invalidnom dôchodku  

350 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc v zložitej finančnej a 
životnej situácii  

200 

Občianske združenie Sasa Poprad Žiadosť o finančný príspevok pre o.z., ktorého 
cieľom je pomáhať deťom s pervazívnymi vý-
vinovými poruchami /autistom/ a ich blízkym  

350 

Red Arrows Poprad, o.z.  Žiadosť o finančný príspevok na športovú čin-
nosť detí, mládeže a dospelých  - lukostreľba 

200 

OZ pre telesne postihnuté deti v ok-
rese Poprad a OZ Integrácia  

Žiadosť o finančnú pomoc pri zorganizovaní 
najväčšieho detského benefičného koncertu pre 
deti rôznych sociálnych skupín, s rôznymi tele-
snými a duševnými poruchami 

350 

Junior Team Svit o.z.  Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu a 
materiálne zabezpečenie "Deň Študentstva 
s parlamentom“ 

250 

ZŠ Komenského 2, Svit Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie pre potreby školy  

500 

DPO, OV Poprad Žiadosť o finančnú pomoc na vyhodnotenie 
celoročnej systematickej činnosti mladých hasi-
čov v roku 2017. 

200 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 
Spišské Bystré  

Žiadosť o poskytnutie daru pre ZŠ s MŠ vo 
forme vreciek  na Mikuláša  

38,28 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc počas práce-
neschopnosti  pri liečbe onkologického ochore-
nia.  

500 

Pre Šuňavu, o.z.  Žiadosť o finančný príspevok na zorganizova-
nie hudobného festivalu  

150 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pre choré dcéry s 
diagnózou cystická fibróza  

200 

Svitasenior, o.z., - zábavná skupina  Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie o. z.   

200 
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OZ ZÁCHRANA Poprad Žiadosť o finančný príspevok na VII. Celoslo-
venskú konferenciu záchranárov integrovaného 
záchranného systému RESCUE DAY  

200 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok počas dlhodobej 
práceneschopnosti  

350 

Dom Seniorov Tatranská Štrba  Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu 
tvorivých dielní s hlinou pre seniorov tohto 
zariadenia  

500 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej zdra-
votnej a finančnej situácii  

350 

BK Svit – basketbalové družstvo 
„Muži v najlepších rokoch“  

Žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie 
8. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka so spo-
mienkou na Vladimíra Mlynského a Jozefa 
Minárika  

150 

MO Matice Slovenskej Batizovce Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
na činnosť organizácie  

250 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na reprezentáciu 
v zjazdovom lyžovaní, na prípravu na sústrede-
nie  

200 

Združenie veteránov Slovenska v 
behu na lyžiach  

Žiadosť o finančnú pomoc pre  úspešného re-
prezentanta vo veteránskych kategóriách, pri 
zabezpečení jeho štartu na MS veteránov v 
americkom meste Mineneapolis 

200 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok – sociálna výpo-
moc pre  ťažkopostihnutých súrodencov so 
svalovou dystrofiou 

300 

Judo Klub Katsudo Poprad ECC Žiadosť o finančný príspevok a činnosť klubu, 
na materiálno-technické zabezpečenie klubu. 

200 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný dar – sociálnu výpomoc  pre 
telesne postihnutú dcéru  

500 

 Žiadateľ – fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na pokrytie zá-
kladných životných potrieb, v zložitej finančnej 
a zdravotnej situácii  

200 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na spolufinanco-
vanie novoročného stretnutia seniorov mesta  

300 

S P O L U                                                        30 155,84 
 

PREHĽAD VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK  NÁKLADOV  A VÝNOSOV  NADÁCIE 
V ROKU 2017 

 
 
Názov Hodnota v € Poznámka 
VÝNOSY   
 9 088,82 Zamestnanci zakladateľov zbierka 
 910,00 Fyzické osoby 
 16 025,00 Z 2% dane z príjmov 
 6 780,00 Prijaté príspevky od právnických osôb 
Spolu výnosy 32 803,82   
NÁKLADY   
Ostatné náklady:  48,00 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 3,50 Obchodný vestník – zverejnenie výroku 
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Názov Hodnota v € Poznámka 
audítora a použitia 2% 

 120,00 Rezerva na audit účtovnej závierky 
 30,50 Poplatok za zmenu údajov, osvedčenie 

podpisov a pod 
 139,48 Spotreba materiálu  
 331,00 Iné 
Poskytnuté dary:   

 8 350,00 Poskytnuté dary fyzickým osobám 
 4 928,28 

 
Poskytnuté dary právnickým osobám 

 1 225,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu 
fyzickým osobám  

 14 800,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu 
právnickým osobám 

 852,56 Vecný dar poskytnutý FO a  PO z 2 % 
dane z príjmov 

Spolu náklady 30 828,32   
 
 

NÁKLADY (VÝDAVKY)  NADÁCIE 
 
1.  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 
 
 

Skutočné výdavky na činnosť nadácie v roku 2017 
 € 
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 
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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 
            0,00 

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, spotreba materiálu 
 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
 - iné poplatky a pokuta 

 
 3,50 

5,00 
0,00 

48,00 
0,00 
0,00 

139,48 
16,50 

340,00 
Skutočné výdavky v roku 2017 spolu 672,48 

 
2. Na rokovaní 22.2.2018, uznesením č. 378 správna rada nadácie  schválila plán nákladov na 
rok 2018 
 

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2018 
    € 
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 
0,00 

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

00,00 
100,00 

 Plánované náklady na rok 2018 spolu 395,00 
 

 
3. V roku 2017 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 nákla-
dov. 
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4. Správca nadácie, účtovník nadácie, členovia Správnej rady a revízor vykonávajú svoju 
činnosť dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Sú zamestnancami zakladateľov a všetku 
činnosť vykonávajú v priestoroch zakladateľov.  

5. Nadácii nevznikli žiadne náklady za prenájom priestorov.  
 
 

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
 
V nadačnej listine v roku 2017 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. 
 
 
 

ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV 
 
V roku 2017 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  

 
ZÁVER 

 
Nadácia bola 29.9.2017 zapísaná na Notárskom úrade vo Svite do zoznamu organizácií pre 
príjem 2 %  dane – do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb pod spiso-
vou značkou NCRpo 228/2017 

Správa audítora o overení účtovnej závierky  zo dňa  22. 3. 2018 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  4.4.2018 

 
 

 
 
 
 
 
Prílohy : Poďakovania  
  Výrok audítora 
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 Poďakovania  

  
 
V roku 2017 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: 
 
CSS Batizovce „Domov pod Tatrami“  
Detský famózny Svet, Svit 
DHZ Poprad 
SZUŠ Fantázia, Svit 
ZŠ Komenského, Svit 
Spojená škola Mierová, Svit  
Red Arrows Poprad, o.z. 
MHbK Lords Ball Svit 
LK Lukostreľba Svit 
Účastníci Memoriálu Dušana Kaňuka  
„Muži v najlepších rokoch“  
Záchrana, o.z., Poprad 
OZ pre TPD Poprad 
Únia nevidiacich a slabozrakých, Poprad 
TJ Štart, Levoča 
ZO SZZP, Svit 
A & B Design. Batizovce 
Slnečný dom, Humenné  
Fyzické osoby 
 
 
 
 

 
 

 
 


