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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 
Ing. Marián Kacvinský 

 
Revízor     Ing. Ladislav Jašš 
 
Správca nadácie    Ing. Beáta Šuhajová  
 
Uznesením predstavenstva Chemosvit a.s. –  došlo k výmene člena nadácie. K 24.5.2018 odišla zo 
správnej rady nadácie p. Henrieta Ščavnická a na jej miesto bol zvolený Ing. Marián Kacvinský. 
K 24.5.2018 boli prevolený všetci členovia správnej rady, vrátane revízora a správcu. Funkčné obdobie 
správnej rady trvá do 23.5.2023. 

 
 

I. PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2018 
 

V roku 2018 nadácia zaevidovala 179 žiadostí o finančnú výpomoc. Od založenia nadácie to 

je 1 604 žiadostí. V roku 2018 nadácia schválila 110 žiadostí (právnické a fyzické osoby) a od založenia 
nadácie poskytla pomoc 959 žiadateľom.  

V roku 2018 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 2018: 
 
1.) Dary darované z asignácie 2 % dane z príjmov: 

Žiadateľ-organizácia Predmet žiadosti 
Suma 
(EUR) 

Detský domov Poprad 
Žiadosť o dofinancovanie  na zakúpenie vozidla pre 
potreby Detského domova Poprad 500 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
ZO SZZP Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov 
spojených s organizovaním podujatí pre členov ZO 
SZZP Svit v roku 2018 

200 

ALS Memoriál Jána Svočáka, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na II. ročník ALS chari-
tatívneho behu Memoriál Jána Svočáka  

300 

Tatranská agentúra DOREMI (31 detí x 35 
€) 

Žiadosť o finančný príspevok pre deti zamestnancov  
- TABOR 21.-28.7.2018 Nízke Tatry Jasenie  

1085 

Dychová hudba Sviťanka, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť DH v roku 
2018. 300 

Detský Famózny Svet, o.z. 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záujmového 
útvaru OZ DFS Svit na rok 2018 300 

Slovenský zväz protifašistických bojovní-
kov ZO Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť ZO SZPB 
vo Svite  

300 

Centrum sociálnych služieb, Domov pod 
Tatrami 

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie stacio-
nárnych bicyklov pre klientov tohto centra. 

1000 

GALLO AOS TEAM Štrba  

Žiadosť o finančný príspevok na XIV. medzinárodnú 
automobilovú súťaž Rallye Štrba, ako III. kolo MS 
"Rodičia jazdite o p atrne" a III.kolo jedenásteho 
ročníka Belianskych bezpečných jázd.  

200 

OZ Galaxia 
Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie 
Majstrovstiev Slovenska vo voltíži v Hrabušiciach - 
Slovenský raj-  

300 

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

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť mládežníc-
keho hokejbalového klubu  300 
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ZÁCHRANA, o.z.  
Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia 
RESCUE LESNICA 2018 - Memoriál Mareka Rigdu a 
posádky OM ATB 

300 

Klub plávania AQUACITY Poprad Žiadosť o finančný príspevok na fungovanie klubu  200 

Bell Canto Poprad, umelecká agentúra  
Žiadosť o finančný príspevok na podporu divadelné-
ho predstavenia v podaní Radošinského naivného 
divadla  pre obyvateľov Svitu a blízkeho okolia  

200 

Infinity sport team Liptovská Teplička 
Žiadosťo sponzorský príspevok na zorganizovanie 
behu SNP, so spomienkou n a udalosti SNP počas 
druhej svetovej vojny  

200 

Materské centrum BAMBINO, Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické dovybavenie centra BAMBINO  

200 

Súkromná základná umelecká škola FAN-
TÁZIA, Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na dôstojnú reprezen-
táciu, na náklady spojené s prepravou a poplatkami 
na štartovné pre súťažiacich v rámci Slovenska a 
zahraničia a jednotlivých podujatiach  

500 

Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska, Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok, na nákup kompenzač-
ných pomôcok,  na činnosť neziskovej organizácie 
pre zrakovo postihnutých  

200 

Materská škola, Mierová Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické zabezpečenie pre potreby MŠ vo Svite.  500 

Klub hasičského športu Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť klubu, na 
náklady spojené s účasťou na súťažiach, na mate-
riálno-technického zabezpečenie členov klubu  

400 

Detský domov Spišská Belá  Žiadosť o finančný dar pre potreby detí z DD Spišská 
Belá, na športové hry Prešovského kraja 2018.  

200 

ŠK HORAL-ALTO Slovakia, Svit Žiadosť o finančný príspevok na podporu cyklistické-
ho podujatia pre deti HORAL JUNIOR  

500 

ŠK JUNIOR SKI, Poprad Žiadosť o finančný príspevok na podporu lyžovania v 
alpských disciplínach  

500 

TJ Štart Levoča 

Žiadosť o finančný príspevok na uskutočnenie 
12.ročníka medzinárodného bowlingového turnaja 
pre nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlin-
gu.  

200 
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OZ Tatranské Plesá  Žiadosť o finančný príspevok na tvorbu a tlač knihy, 
s prevahou fotografií spod hladím plies 

300 

Basketbalový klub mládeže, Svit 
Žiadosť o finančnú podporu na Tatrafest Streetball 
2018 500 

Volejbalový klub VK JUNIOR 2012 PO-
PRAD 

Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie 
turnaja kadetov a kadetiek za účasti slovenských 
mládežníckych generácií, družstiev z PL a CZ  

200 

Šport Team OZ, Nová Lesná 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia 
Memoriál Jána Stilla 2018 300 

Obec Mengusovce - Mengusovské rodeo 
XXI.ročník 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu športového 
podujatia Mengusovské rodeo-Memoriál Jána Galla - 
XXI. ročník  

300 

LAUDAMUS, o.z. miešaný spevácky zbor 
, Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť a aktivity 
združenia 

250 

Mestský športový klub Kežmarok, luko-
strelecký oddiel  

Žiadosť o finančnú podporu klubu pre športových 
lukostrelcov všetkých vekových kategórií a tiež tele-
sne postihnutých športových  lukostrelcov 

300 

ZO ECHOZ Chemosvit, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na spolufinancovanie 
bowlingovej ligy pre zamestnancov skupiny Che-
mosvit a Finchem  

600 

Združenie veteránov Slovenska v behu na 
lyžiach, Štrba  

Žiadosť o finančný príspevok na účasť na MS vete-
ránov v nórskom lyžiarskom stredisku Beitostolen 
pre p. Vladimíra Bartku, reprezentanta vo veterán-
skych kategóriách.  

350 

Slovenský zväz chovateľov Oblastný vý-
bor SZCH Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj chovateľstva 
medzi mladými členmi nášho združenia a ochranu 
životného prostredia. 

200 

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný 
dom, n.o.  Humenné 

Žiadosť o podporu projektu SENIOR BOXY na rok 
2018 

500 

OZ pre telesne postihnuté deti v okrese 
Poprad a OZ Integrácia  

Žiadosť o finančný príspevok na 10. ročník nadná-
rodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018 pre 
deti z celého slovenska zo špeciálnych škôl, det-
ských domovov, nemocníc a ďalších zariadení  

350 

A & B Design, s.r.o., Batizovce Žiadosť o finančný príspevok na spolufinancovanie 
IV. Ročníka Čarovných Vianoc v Batizovciach  

200 

Red Arrows Poprad, o.z.  Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na športovú činnosť a 
rozvoj klubu v halovej a terčovej lukostreľbe  

300 
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Detský Famózny Svet, o.z., Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záujmového 
útvaru OZ DFS Svit DFS Jánošíček.  200 

ZŠ Komenského 2, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie tried školského klubu 

500 

Materská škola Batizovce 
Žiadosť o finančný príspevok na skrášlenie a inovo-
vanie priestorov materskej školy  200 

Centrum voľného času, Svit - Mesto Svit  
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické zabezpečenie záujmového útvaru Gym-
nastika a Judo 

350 

ZŠ s MŠ Tajovského Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti detí, na nákup kvalitných kníh pre žia-
kov, nákup materiálno-technick.vybavenia na sprí-
jemnenie prostredia školských kútikov  

300 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - územ-
ný výbor Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok  na zabezpečenie od-
bornej zručnosti a pripravenosti členov kolektívov 
mladých hasičov, a vyhodnotenie celoročnej syste-
matickej činnosti mladých hasičov v roku 2018 

200 

SENIRES n.o. Poprad-Veľká 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Domova 
sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov - pre 
všetky kategórie seniorov a osamelých občanov  

250 

ZÁCHRANA, o.z.  Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu RES-
CUE DAY 2019 v spolupráci so Slovenskou komorou 
zdravotníckych záchranárov 

300 

BK Svit – basketbalové družstvo „Muži v 
najlepších rokoch“ , Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie 10. 
ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka, so spomienkou 
na Vladimíra Mlynského a Jozefa Minárika v 
mests.šport.hale Aréna Svit  

150 

Gymnasticko-plavecký oddiel Svit 
Žiadosť o finančnú pomoc pri zabezpečení materiál-
no-technického vybavenia záujmového útvaru - 
gymnasticko-plavecký oddiel 

400 

OZ ĽH Bystrianka, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu a rozvoj a 
ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt. 300 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku vo Svite 

Žiadosť o finančný príspevok na spoluorganizovanie 
novoročného podujatia s predstaviteľmi mesta a 
členmi JDS, bývalými zamestnancami firiem  

300 

ZŠ s MŠ Poprad - Spišská Sobota  Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie potrieb materskej školy  

350 
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Lúčik Nádeje pre Nepál, Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie zariadenia - denného stacionára 
pre telesne a mentálne postihnutých klientov  

200 

MO Matice Slovenskej Batizovce 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť MO Matice 
Slovenskej Batizovce na rok 2019 250 

S P O L U 17 785 

 
2.) Dary darované z ostatných príjmov 
 

Žiadateľ-organizácia Predmet žiadosti 
Suma 
(EUR) 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú výpomoc bývalého zamestnanca  
v zložitej zdravotnej a finančnej situácii  200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc pre syna na rehabilitačné 
cvičenia s oneskoreným psychomotorickým vývojom  250 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok - doplatok na zakúpe-
nie zvislej zdvíhacej plošiny pre dve postihnuté dcé-
ry  

1000 

RKC,  Poprad Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj a podporu 
duchovných hodnôt v Poprade  

400 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc na úhradu liečebných 
nákladov v Hyperbarickom centre Mudr. Jána Šveh-
líka v Košiciach pre dcéru u  

1000 

Stredná zdravotnícka škola Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na vzdelávanie, mimo-
školské aktivity pre žiakov, absolventov, za účelom 
rozvíjania vzťahom medzi súčasnými študentami a 
absolventami školy v dennom aj externom štúdiu.  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie v Adeli 
centre pri postihnutí Spinálna atrofia I. typu  350 

Žiadateľ - fyzická osoba 

Finančný príspevok na spolufincovanie nákladov 
spojených s výstavou vlastnoručne namaľovaných 
obrazov vystavených v Podtatranskej knižnici v 
Poprade 

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov 
spojených s umiestnením rodinného príslušníka do 
zariadenia pre Seniorov v Dolnom Smokovci.  

350 
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Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej zdravotnej a  
finančnej situácii pre  zamestnanca ktorý je momen-
tálne na neplatenej práceneschopnosti 

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu dcéry 
.Finančná podpora by bola smerovaná na tréningovú 
prípravu na ME v Berlíne  

150 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a 
zdravotnej situácii.  

250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na kúpu batérií do 
invalidného vozíka  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na náklady spojené s 
liečbou po ťažkej operácii mozgu 

350 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o čiastočné krytie nákladov spojených so 
zdravotnými problémami dcéry  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v hmotnej núdzi v 
zložitej životnej situácii  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a 
životnej situácii, po strate živiteľa rodiny a otca 5 
detí.  

500 

Žiadateľ - fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
situácii a zvýšených nákladoch pri ťažkom ochorení 
syna a s dennými nákladmi na umiestnenie v hospici 
v Ľubici 

500 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc počas dlhodobej PN.  250 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pre ZŤP 
dcéry. 500 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na operáciu a liečbu 
pre chorú dcéru  

500 

Basketbalový klub mládeže, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na Majstrovstvá SR v 
kategórii žiaci a mladší žiaci 940 

Detský domov n.o. sv. Klementa Hofbaue-
ra,  Stará Ľubovňa 

Žiadosť o finančný príspevok na dofinancovanie 
kúpy auta pre potreby detí z dets.domova  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na potrebnú liečbu s 
problémami chrbtice, v zlej finančnej situácii  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti 

350 
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Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlhodobej  
práceneschopnosti po operácii a výmeny krčnej 
platničky a následnom skončení pracovného pomeru  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
situácii  250 

OZ Prameň Hornádu, Lipt.Teplička  

Žiadosť o finančnú podporu na zorganizovanie 
podujatia pri príležitosti 753. výročia obce Vikartov-
ce, spojené s oslavami 20. výročia založenia Folk-
lórnej skupiny Vikartovčan  

150 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre dve 
ťažko choré dcéry 400 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc na nevyhnutné liečenie a 
rehabilitácie pre syna v Adeli centre Piešťany  250 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej ekonomickej 
situácii . 

250 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu kultúry v 
regióne a podpora umelca  

300 

Obec Batizovce 
Žiadosť o finančnú podporu na spolufinancovanie 
kultúrno-spoločenského popoludnia v Batizovciach 
"a v tých Batizovciach tam je dobre ...",  

150 

Centrum sociálnych služieb, Domov pod 
Tatrami 

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické zabezpečenie  činnosti CSS  

150 

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný 
dom, n.o. , Humenné  

Žiadosť o podporu projektu SENIOR BOXY na rok 
2018 600 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
situácii pri zvýšených nákladoch pri liečbe viacerých 
diagnóz na invalidnom dôchodku  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok počas dlhodobej prá-
ceneschopnosti kvôli pretrvávajúcim zdravotným 
ťažkostiam, na liečenie a rehabilitácie na zlepšenie 
psychického a fyzického stavu  

500 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj a podporu, 
a zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt  200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre ZŤP syna 250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie  s diagnó-
zou DMO 

350 
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Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc na rehabilitácie pre syna 
postihnutého ťažkým postihnutím  

250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pre syna so zdravot-
ným postihnutím 

150 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o sponzorskú pomoc pri aktívnom zlepšova-
ní výkonov a napredovaní v bežeckom športe  150 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitačné cviče-
nia pre dvojičky s DMO 

400 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na obnovu, zakúpenie 
znehodnotenej a nepoužiteľnej výstroje športovca 

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc z dôvodu zlej finančnej 
situácie rodiny s tromi deťmi.  

150 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok pre syna s ťažkými 
diagnózami na liečenie v Adeli centre Piešťany 

350 

ZŠ Komenského, Svit  VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek   109,75 

Spojená škola Mierová Svit  VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek  53,37 

Mesto Svit - CVČ Svit  VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek 109,75 

Materská škola Mierová Svit VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek  109,75 

Ambulancia všeobecného lekára pre dos-
pelých, Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie kartotéky 
do zdravotníckeho zariadenia  

750 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc pri dlhodobej onkologickej 
liečbe. 

500 

SVITTASENIOR zábavná skupina Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie skupiny  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre syna po 
ťažkom ochorení  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre postih-
nutú dcéru  

500 

Nemocnica Poprad Vecný dar na podporu zdravotníckeho podujatia 
v regióne 

201,97 

S P O LU   19 174,59 

 
Spolu rozdelené finančné prostriedky vo výške : 36 959,59 € 
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Prehľad súm  a oblastí, kde nadácia smerovala finančné prostriedky v roku 2018 (z ost.príjmov aj z 2 % 
dane z príjmu) :  
 
zamestnanci  8 200,00 € 
tábor  1 085,00 € 
zdravotníctvo  3 001,97 € 
sociálna výpomoc  7 300,00 € 
šport 8 140,00 € 
školstvo 3 682,62 € 
kultúra  5 550,00 € 
S PO L U  36 959,59 € 

 
 
 

Prehľad o rozdelení finančných prostriedkov podľa oblastí 
za obdobie január až december 2018

tábor ; 1 085,00 €

šport; 8 140,00 €

školstvo; 3 682,62 €

kultúra ; 5 550,00 €

sociálna výpomoc
 7 300,00 €

zdravotníctvo
 3 001,97 €

Zamestnanci 
8 200,00 €

 
 
 

II. FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2018 
 
 

1.) VÝNOSY NADÁCIE V ROKU 2018 
 
Nadácia od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 mala príjem vo výške 37 266,46 €: 
  

 od zamestnancov zakladateľov nadácie „Vianočná zbierka“ vo výške 10 045,97 € 
 od iných fyzických osôb  (z Memoriálu Dušana Budzáka,  Energochem Cup 2018,a dary od 

fyzickej osoby)   vo výške 1 575 €   
 od zakladateľov a iných organizácií dar  vo výške 7 503 €. 
 z 2 % dane z príjmov 17 785 € 
 úroky na bankovom účte vo výške 357,49 € 
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2.) PREHĽAD O DARCOCH, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho 
istého darcu presahuje  331,- € 

 
V roku 2018 nadácia prijala dary v hodnote vyššej ako 331,- € od týchto darcov:  
 
    
1. Terichem Tervakoski a.s. Svit 3 114,00 € 
2. Chemosvit Folie a.s. Svit 1 627,00 € 
3. Chemosvit Energochem, a.s. Svit 2 630,00 € 
        SPOLU                                        7 371,00 € 
  
Prijaté príspevky od iných fyzických osôb vo výške  11 620,97 €  jednotlivo neprekročili hodnotu 
331,00 €. 
 
 

3.) PRÍJEM 2 % DANE 
 

 Na účte výnosov v rámci príspevkov z podielu zaplatenej dane bola zaúčtovaná suma vo výške 
17 785 €. V tejto sume výnosov sú zúčtované poskytnuté príspevky fyzickým osobám a práv-
nickým osobám z 2 % dane z príjmov v členení:  
- príspevky iným účt. jednotkám  a fyzickým osobám zo zostatku 2 % dane z r. 2017 (účtované 
na 384*)          13 383,17 € 
- príspevky iným účt. jednotkám a fyzickým osobám  zo sumy 2 % dane z príjmu prijatej v r. 
2018            4 401,83 € 
 

 Príjem z asignácie 2 % dane v roku 2018 bol vo výške 26 555,92 €.  V roku 2018 sa z uvedenej 
sumy použilo 4 401,83 €, zostatok  z 2 %, nepoužitý do 31.12.2018, v sume 22 154,09 € sa pre-
účtoval  na účet výnosov budúcich období a ostáva na prerozdelenie do roku 2019.  

 
 

4.) NÁKLAD  V ROKU 2018 
 

 
 Zo zostatku 2% dane z príjmu prijatej v r.2017  určenej na použitie v  roku 2018 použilo 

13 383,17 €. Bolo  zrealizovaných  38 darov a  15 žiadostí bolo schválených a realizovaných vo 
výške 4 401,83  € z 2 % dane z príjmu z roku 2017, prijatej v máji až júli 2018.  Celkový náklad 
vo forme darov z 2 % dane z príjmu bol vo výške 17 785 €. 

 Výdaj z ostatných príjmov na dary pre žiadateľov v počte 56 zrealizovaných darov v celkovej 
výške 19 174,59 €.  
 

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

z príjmov v Obchodnom vestníku č. 208/2018 vydanom dňa 26.10.2018  pod Š002652. 
 

 
Rozpis ostatných darov a darov z 2 % dane z príjmu je uvedený v tabuľke na str. 3-10 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 2018“. 

 
5.) PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, 

KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ 
ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA 

 
Celková výška výdavkov (darov) v roku 2018 bola vo výške 36 959,59 €, 
 v členení:  
 
 z 2 % dane z príjmu vo výške  17 785,00 €  
  z ostatných príjmov    19 174,59 € 
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Žiadateľ Predmet žiadosti 
Suma 
(EUR) 

Detský domov Poprad Žiadosť o dofinancovanie  na zakúpenie vozidla pre potreby 
Detského domova Poprad 

500 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú výpomoc bývalého zamestnanca  v zložitej 
zdravotnej a finančnej situácii po mozgovej príhode  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc pre syna  na rehabilitačné cvičenia s 
oneskoreným psychomotorickým vývojom  

250 

Slovenský zväz zdravotne pos-
tihnutých, ZO SZZP Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s 
organizovaním podujatí pre členov ZO SZZP Svit v roku 2018 

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok - doplatok na zakúpenie zvislej 
zdvíhacej plošiny pre dve postihnuté dcéry vo veku 23 a 30 
rokov.  

1000 

RKC, Farnosť Poprad Žiadosť o finančný príspevok na podporu a rozvoj duchovných 
hodnôt  

400 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc na úhradu liečebných nákladov v 
Hyperbarickom centre Mudr. Jána Švehlíka v Košiciach pre 
dcéru  

1000 

ALS Memoriál Jána Svočáka, 
Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na II. ročník ALS charitatívneho 
behu Memoriál Jána Svočáka  

300 

Tatranská agentúra DOREMI , 
Svit 

Žiadosť o finančný príspevok pre deti zamestnancov  - TABOR 
21.-28.7.2018 Nízke Tatry Jasenie  

1085 

Stredná zdravotnícka škola 
Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na vzdelávanie, mimoškolské 
aktivity pre žiakov, absolventov, za účelom rozvíjania vzťahom 
medzi súčasnými študentami a absolventami školy v dennom 
aj externom štúdiu.  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie v Adeli centre pri 
postihnutí Spinálna atrofia I. typu  

350 

Dychová hudba Sviťanka, Svit Žiadosť o finančný príspevok na činnosť DH v roku 2018. 300 

Detský Famózny Svet, o.z., Svit Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záujmového útvaru 
OZ DFS Svit na rok 2018 

300 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Finančný príspevok na spolufinancovanie nákladov spojených 
s výstavou vlastnoručne namaľovaných obrazov vystavených v 
Podtatranskej knižnici v Poprade 

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s 
umiestnením rodinného príslušníka do zariadenia pre Seniorov 
v Dolnom Smokovci.  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej zdravotnej a  finančnej 
situácii pre zamestanca, ktorý je momentálne na neplatenej 
práceneschopnosti 

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu dcéry. Finančná 
podpora by bola smerovaná na tréningovú prípravu na ME v 
Berlíne  

150 

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov ZO Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť ZO SZPB vo Svite  300 

Centrum sociálnych služieb, 
Domov pod Tatrami 

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie stacionárnych 
bicyklov pre klientov tohto centra. 

1000 
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Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a zdravotnej 
situácii.  

250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na kúpu batérií do invalidného 
vozíka  

200 

GALLO AOS TEAM Štrba  

Žiadosť o finančný príspevok na XIV. medzinárodnú automobi-
lovú súťaž Rallye Štrba, ako III. kolo MS "Rodičia jazdite o p 
atrne" a III.kolo jedenásteho ročníka Belianskych bezpečných 
jázd.  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na náklady spojené s liečbou po 
ťažkej operácii mozgu 

350 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o čiastočné krytie nákladov spojených so zdravotnými 
problémami dcéry v nemocnici v Haagu, Holandsko  

350 

OZ Galaxia Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie Majstrovstiev 
Slovenska vo voltíži v Hrabušiciach - Slovenský raj-  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v hmotnej núdzi v zložitej životnej 
situácii  

350 

Mládežnícky hokejbalový klub 
Lords Ball Svit Centra talento-
vanej mládeže CTM Worms 
SHbÚ, Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť mládežníckeho ho-
kejbalového klubu  300 

ZÁCHRANA, o.z. , Poprad Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia RESCUE 
LESNICA 2018 - Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB 

300 

Klub plávania AQUACITY Po-
prad 

Žiadosť o finančný príspevok na fugnovanie klubu, v ktorom sú 
aktívnymi členmi deti zamestancov skupiny Chemosvit 

200 

Bell Canto Poprad, umelecká 
agentúra  

Žiadosť o finančný príspevok na podporu divadelného predsta-
venia v podaní Radošinského naivného divadla  pre obyvate-
ľov Svitu a blízkeho okolia  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a životnej 
situácii, po strate živiteľa rodiny a otca 5 detí.  

500 

Infinity sport team Liptovská 
Teplička 

Žiadosť o sponzorský príspevok na zorganizovanie behu SNP, 
so spomienkou n a udalosti SNP počas druhej svetovej vojny  

200 

Materské centrum BAMBINO, 
Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické dovyba-
venie centra BAMBINO  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej situácii a 
zvýšených nákladoch pri ťažkom ochorení syna a s dennými 
nákladmi na umiestnenie v hospici v Ľubici 

500 

Súkromná základná umelecká 
škola FANTÁZIA  

Žiadosť o finančný príspevok na dôstojnú reprezentáciu, na 
náklady spojené s prepravou a poplatkami na štartovné pre 
súťažiacich v rámci Slovenska a zahraničia a jednotlivých 
podujatiach  

500 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc počas dlhodobej PN.  250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pre ZŤP dcéry. 500 

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok, na nákup kompenzačných po-
môcok,  na činnosť neziskovej organizácie pre zrakovo postih-
nutých  

200 

Materská škola, Mierová Svit Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické zabez-
pečenie pre potreby MŠ vo Svite.  

500 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na operáciu a liečbu pre chorú 
dcéru  

500 
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Basketbalový klub mládeže, Svit Žiadosť o finančný príspevok na Majstrovstvá SR v kategórii 
žiaci a mladší žiaci 

940 

Detský domov n.o. sv. Klementa 
Hofbauera,  Stará Ľubovňa 

Žiadosť o finančný príspevok na dofinancovanie kúpy auta pre 
potreby detí z dets.domova  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na potrebnú liečbu s problémami 
chrbtice, v zlej finančnej situácii  

300 

Klub hasičského športu Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť klubu, na náklady 
spojené s účasťou na súťažiach, na dresy a obuv pre súťažia-
cich členov klubu  

400 

Detský domov Spišská Belá  Žiadosť o finančný dar pre potreby detí z DD Spišská Belá, na 
športové hry Prešovského kraja 2018.  

200 

ŠK HORAL-ALTO Slovakia Žiadosť o finančný príspevok na podporu cyklistického poduja-
tia pre deti HORAL JUNIOR  

500 

ŠK JUNIOR SKI, Poprad Žiadosť o finančný príspevok na podporu lyžovania v alpských 
disciplínach  

500 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlhodobej práce-
neschopnosti 

350 

TJ Štart Levoča 
Žiadosť o finančný príspevok na uskutočnenie 12.ročníka 
medzinárodného bowlingového turnaja pre nevidiacich a sla-
bozrakých športovcov v bowlingu.  

200 

OZ Tatranské Plesá  Žiadosť o finančný príspevok na tvorbu a tlač knihy, s preva-
hou fotografií spod hladím plies 

300 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu dlhodobej  práce-
neschopnosti po operácii a výmeny krčnej platničky a násled-
nom skončení pracovného pomeru  

350 

Basketbalový klub mládeže, Svit Žiadosť o finančnú podporu na Tatrafest Streetball 2018 500 

Volejbalový klub VK JUNIOR 
2012 POPRAD 

Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie turnaja kade-
tov a kadetiek za účasti slovenských mládežníckych generácií, 
družstiev z PL a CZ  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej situácii  250 

Šport Team OZ, Nová Lesná Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia Memoriál 
Jána Stilla 2018 

300 

OZ Prameň Hornádu, 
Lipt.Teplička  

Žiadosť o finančnú podporu na zorganizovanie podujatia pri 
príležitosti 753. výročia obce Vikartovce, spojené s oslavami 
20. výročia založenia Folklórnej skupiny Vikartovčan  

150 

Obec Mengusovce - Mengusov-
ské rodeo XXI.ročník 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu športového podujatia 
Mengusovské rodeo-Memoriál Jána Galla - XXI. ročník  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre dve ťažko choré 
dcéry 

400 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc na nevyhnutné liečenie a rehabilitá-
cie pre syna v Adeli centre Piešťany  

250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok v zložitej ekonomickej situácii na 
zaplatenie nájomného 

250 

LAUDAMUS, o.z. miešaný spe-
vácky zbor  Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť a aktivity združenia 250 

Mestský športový klub Kežma-
rok, lukostrelecký oddiel  

Žiadosť o finančnú podporu klubu pre športových lukostrelcov 
všetkých vekových kategórií a tiež telesne postihnutých špor-
tových  lukostrelcov 

300 



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

 16 

ZO ECHOZ Chemosvit Žiadosť o finančný príspevok na spolufinancovanie bowlingo-
vej ligy pre zamestnancov skupiny Chemosvit a Finchem  

600 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na podporu kultúry v regióne a 
podpora umelca  

300 

Obec Batizovce 
Žiadosť o finančnú podporu na spolufinancovanie kultúrno-
spoločenského popoludnia v Batizovciach "a v tých Batizov-
ciach tam je dobre ...",  

150 

Združenie veteránov Slovenska 
v behu na lyžiach  Štrba 

Žiadosť o finančný príspevok na účasť na MS veteránov v 
nórskom lyžiarskom stredisku Beitostolen pre p. Vladimíra 
Bartku, reprezentanta vo veteránskych kategóriách.  

350 

Centrum sociálnych služieb, 
Domov pod Tatrami Batizovce 

Žiadosť o finačný príspevok na materiálno-technické zabezpe-
čenie  činnosti CSS  

150 

Slovenský zväz chovateľov 
Oblastný výbor SZCH Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj chovateľstva medzi 
mladými členmi nášho združenia a ochranu životného prostre-
dia. 

200 

Zariadenie sociálnych služieb 
Slnečný dom, n.o.  Humenné 

Žiadosť o podporu projektu SENIOR BOXY na rok 2018 1100 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej situácii pri 
zvýšených nákladoch pri liečbe viacerých diagnóz na invalid-
nom dôchodku  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok počas dlhodobej prácenschop-
nosti kvôli pretrvávajúcim zdravotným ťažkostiam, na liečenie a 
rehabilitácie na zlepšenie psychického a fyzického stavu  

500 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na podporu a rozvoj duchovných 
a kultúrnych hodnôt.  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre ZŤP syna 250 

OZ pre telesne postihnuté deti v 
okrese Poprad a OZ Integrácia  

Žiadosť o finančný príspevok na 10. ročník nadnárodného 
charitatívneho koncertu Integrácia 2018 pre deti z celého slo-
venska zo špeciálnych škôl, detských domovov, nemocníc a 
ďalších zariadení  

350 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie s diagnózou DMO 350 

A & B Design, s.r.o. Žiadosť o finančný príspevok na spolufinancovanie IV. Ročníka 
Čarovných Vianoc v Batizovciach  

200 

Red Arrows Poprad, o.z.  Žiadosť o finančný príspevok na športovú činnosť a rozvoj 
klubu v halovej a terčovej lukostreľbe  

300 

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

200 

ZŠ Komenského 2, Svit Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické vybave-
nie tried školského klubu 

500 

Materská škola Batizovce Žiadosť o finančný príspevok na skrášlenie a inovovanie prie-
storov materskej školy  

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc na rehabilitácie pre syna so ZŤP 
postihnutím 

250 

Centrum voľného času, Svit - 
Mesto Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické zabez-
pečenie záujmového útvaru Gymnastika a Judo 

350 

ZŠ s MŠ Tajovského Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
detí, na nákup kvalitných kníh pre žiakov, materiálno-
technického vybavenia na spríjemnenie prostredia školských 
kútikov  

300 
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Dobrovoľná požiarna ochrana 
SR - územný výbor Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok  na zabezpečenie odbornej zruč-
nosti a pripravenosti členov kolektívov mladých hasičov, a 
vyhodnotenie celoročnej systematickej činnosti mladých hasi-
čov v roku 2018 

200 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pre syna so ZŤP postihom 150 

SENIRES n.o. Poprad-Veľká 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Domova sociálnych 
služieb a Zariadenia pre seniorov - pre všetky kategórie senio-
rov a osamelých občanov  

250 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o sponzorskú pomoc pri aktívnom zlepšovaní výkonov 
a napredovaní v bežeckom športe  

150 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitačné cvičenia pre 
dvojičky s DMO 

400 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na obnovu, športovej výstroje  300 

ZÁCHRANA, o.z. Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na organizáciu RESCUE DAY 
2019 v spolupráci so Slovenskou komorou zdravotníckych 
záchranárov 

300 

BK Svit – basketbalové družstvo 
„Muži v najlepších rokoch“  

Žiadosť o finančný príspevok na zorganizovanie 10. ročníka 
Memoriálu Dušana Kaňuka, so spomienkou na Vladimíra 
Mlynského a Jozefa Minárika v mests.šport.hale Aréna Svit  

150 

Gymnasticko-plavecký oddiel 
Svit 

Žiadosť o finančnú pomoc pri zabezpečení materiálno-
technického vybavenia záujmového útvaru - gymnasticko-
plavecký oddiel 

400 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc z dôvodu zlej finančnej situácie 
rodiny s tromi deťmi.  

150 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok pre syna s ťažkými diagnózami 
na liečenie v Adeli centre Piešťany 

350 

OZ ĽH Bystrianka Žiadosť o finančný príspevok na podporu a rozvoj a ochranu 
duchovných a kultúrnych hodnôt. 

300 

ZŠ Komenského, Svit  VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek   109,75 

Spojená škola Mierová Svit  VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek  53,37 

Mesto Svit - CVČ Svit  VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek 109,75 

Materská škola Mierová Svit VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek  109,75 

Ambulancia všeobecného lekára 
pre dospelých, Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické vybave-
nie   

750 

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku vo 
Svite 

Žiadosť o finančný príspevok na spoluorganizovanie novoroč-
ného podujatia s predstaviteľmi mesta a členmi JDS, bývalými 
zamestnancami firiem  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc pri dlhodobej onkologickej liečbe. 500 

ZŠ s MŠ Poprad - Spišská So-
bota  

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické vybave-
nie potrieb materskej školy  

350 

SVITTASENIOR zábavná sku-
pina 

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické vybave-
nie skupiny  - na zakúpenie uniforiem na mieru  

300 

Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre syna po ťažkom 
ochorení 

350 
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Žiadateľ - fyzická osoba Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre postihnutú dcéru  500 

Lúčik Nádeje pre Nepál, Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické vybave-
nie zariadenia - denného stacionára pre telesne a mentálne 
postihnutých klientov  

200 

MO Matice Slovenskej Batizov-
ce 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť MO Matice Sloven-
skej Batizovce na rok 2019 

250 

Nemocnica Poprad Vecný dar na podporu zdravotníckeho podujatia v regióne 201,97 

CELKOM  36 959,59 

 
 
 

III. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK  NÁKLADOV  A VÝNOSOV  NADÁCIE 
V ROKU 2018 

 
 
Názov Hodnota v € Poznámka 
VÝNOSY   
 10 045,97 Zamestnanci zakladateľov zbierka 
 1 575,00 Fyzické osoby 
 17 785,00 Z 2% dane z príjmov 
 7 503,00 Prijaté príspevky od právnických osôb 
 357,49 Prijaté bankové úroky 
Spolu výnosy 37 266,46   
NÁKLADY   
Ostatné náklady:  48,00 Poplatok – registrácia 2% NÚ 
 3,50 Obchodný vestník – zverejnenie výroku 

audítora a použitia 2% 
 120,00 Rezerva na audit účtovnej závierky 
 0,00 Poplatok za zmenu údajov, osvedčenie 

podpisov a pod 
 20,00 Spotreba materiálu, repre a iné 
 67,92 Iné – daň z úrokov 
Poskytnuté dary:   

 14 500,00 Poskytnuté dary fyzickým osobám 
 3 490,00 

 
Poskytnuté dary právnickým osobám 

 1 085,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu 
fyzickým osobám  

 16 700,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu 
právnickým osobám 

 1 184,59 Vecný dar poskytnutý FO a  PO  
Spolu náklady 37 219,01   
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IV. NÁKLADY NADÁCIE 

 
1.)  Na rokovaní dňa 25.1.2019  uznesením č. 400 správna rada schválila plán nákladov  na 
rok 2019 v členení: 
    

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2019 
    € 
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 
20,00 
70,00 

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 2019 spolu 395,00 
 
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 

 
5,00 
0,00 

50,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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 - poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR 
 - iné 

00,00 
100,00 

 Plánované náklady na rok 2018 spolu 395,00 
 
 

Skutočné výdavky na činnosť nadácie v roku 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 

0,00 
 0,00 
          67,92 

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

 
 3,50 

0,00 
0,00 

48,00 
0,00 
0,00 

20,00 
0,00 
0,00 

Skutočné výdavky v roku 2018 spolu 259,42 
 

 
3. V roku 2018 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. 

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.  
 
 

V. ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
 
V nadačnej listine v roku 2018 nedošlo k žiadnym zmenám. 
 
 

VI. 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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VII. ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV 
 
V roku 2018 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.  

 
VIII. ZÁVER 

 
 Nadácia bola 25.9.2018 zapísaná na Notárskom úrade vo Svite do zoznamu organizácií 

pre príjem 2 %  dane – do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 
pod spisovou značkou NCRpo 174/2018 

 Správa audítora o overení účtovnej závierky  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. 
Ďakovné listy sú zverejnené na webovej stránke www.nadaciachemosvit.sk, v sekcii 
„poďakovania“ a  „fotogaléria“. 

  
 
 
Vo Svite dňa  18.4.2019 

 
 

................................................... 
Ing. Jaroslav Lučivjanský 
predseda správnej rady  

 
 
 
Príloha : Správa audítora o overení účtovnej závierky  
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Čl. I 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

Nadácia  CHEMOSVIT so sídlom vo Svite, Štúrova 101,  bola založená dňa 29.5.2003 
skupinou 12 firiem Chemosvit a zapísaná do registra 1.8.2003 
 pod číslom 203/N-2002/727,MV SR. 
 

1.  Informácie o orgánoch nadácie: 
 

SPRÁVNA RADA:  Ing. Jaroslav Lučivjanský – predseda 
    Ing. Jaroslav Mervart – podpredseda 
    Ing. Marián Kuruc 
    Ing. Gabriela Hudáková 
    Ing. Marián  Kacvinský 
 
REVÍZOR:  Ing. Ladislav Jašš 
 
SPRÁVCA NADÁCIE:  Ing. Beáta Šuhajová 

 
 
 
 
 
2. Poslaním nadácie je: 

 poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín 
CHEMOSVIT a     FINCHEM, 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 

 
 
Pri poskytovaní pomoci fyzickým osobám sa uprednostňujú fyzické osoby so zamestnaneckým 
vzťahom k zakladateľom nadácie. Pri poskytovaní pomoci právnickým osobám budú 
uprednostňované právnické osoby v podtatranskej oblasti. 
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3. Počet zamestnancov a dobrovoľníkov: 
 

2018 2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0
z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou 0 0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku 
počas účtovného obdobia 3 3  
 
4. Ručenie v iných spoločnostiach 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti. 
 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka Nadácie CHEMOSVIT k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna 

účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za 
účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 

 
Čl. II 

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 
 

 

1.  Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania nadácie. 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli nadáciou konzistentne aplikované. 

 
2. Dlhodobý nehmotný a  dlhodobý hmotný majetok 

Neevidujeme 
 

3. Zásoby  
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a 
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto, rabaty a pod.).  

 
4. Pohľadávky 

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa 
oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

 
5. Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 
6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná 
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
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7. Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom 
ocenení.  

 
8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
9. Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom 
určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú 
sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

 
10. Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy    
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred  
na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. 
 

 

Čl. III 
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE 

 
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH  NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Neevidujeme. 
 

2. Dlhodobý finančný majetok 
Neevidujeme.  
 

3. Zásoby 
Neevidujeme.  
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4. Pohľadávky  do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

k 31.12.2018 k 31.12.2017
Ostatné pohľadávky-príspevky od zamestnancov
zakladateľov v členení:
Chemosvit 826 1 122
Terichem 1 647 1 302
 Chemeko 85 42
Chemosvit Fólie 3 405 3 073
Chemosvit Energochem 524 468
Chemosvit Fibrochem 1 643 1 486
Chemosvit SBS 158 107
Strojchem 576 658
Chemosvit Chedos 321 139
Tatrafan 699 692
Rekreatour 162
Pohľadávky do lehoty splatnosti 10 046 9 089
Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0

Stav 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. Krátkodobý finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok k 31.12.2018 k 31.12.2017
Pokladnica 378 198
Bežný bankový účet 29 816 21 874
Bankový účet - Poštová banka 11 113 10 823
Bankový účet - Poštová banka 3 ročný TV 8 500 8 500
Spolu 49 806 41 395

Stav

 
 
 
 
 

6. Časové rozlíšenie 
Neevidujeme. 
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INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
 
 
1. Informácie o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a  obežného 
majetku 

 

Stav k 
31.12.2017

Prírastky Úbytky Presuny Stav k 
31.12.2017

(+) (-) (+, -)

Základné imanie 7967 7967
z toho: nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov:

Chemosvit a.s. 664 664
Chemosvit Energochem a.s. 664 664
Chemosvit Environchem a.s. 664 664
Chemosvit Fibrochem a.s. 664 664
Chemeko a.s. 664 664
Chemosvit Folie a.s. 664 664
Strojchem a.s. 664 664
Finchem, a.s. 664 664
Chemosvit Strojservis a.s. 664 664
Chemosvit Prochem s.r.o. 664 664
Terichem, a.s. 664 664
Chedos, a.s. 664 664
rozdiel zo zaokrúhlenia vkladov -1 -1
prioritný majetok 0 0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0 0
Fond reprodukcie 0 0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0
Fondy zo zisku 0 0
Rezervný fond 0 0
Fondy tvorené zo zisku 0 0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 27039 8384 27039

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1976 1976 8384 47,45
Spolu 36982 10360 8384 0 35053,45

Imanie a fondy

7967 7967
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2. Vysporiadanie  účtovného výsledku  
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
(2017)

Účtovný zisk 1976

Prídel do základného imania
Prídel do fondu podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcide
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel od ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov

1976

Iné

Rozdelenie  účtovneho hospodárskeho výsledku:

 
 
 
 

3. Záväzky 
 

Neevidujeme. 
 
 
 

4. Bankové úvery 
Neevidujeme. 

 
 
 

5. Výnosy budúcich období 
 

Položky výnosov budúcich období  z dôvodu Stav k 
31.12.2017

Prírastky Úbytky Stav k 
31.12.2018

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného 
darudotácie zo štátneho rozpočtu alebo z 
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku
grantu

podielu zaplatenej dane 13 383  22 154  13 383  22 154  
dlhodobého majetku obstaraného z podielu 
zaplatenej dane
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Čl. IV 

INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETLĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE 
ZISKOV A STRÁT 

 
 
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 
1. Úroky 

Prijatý úrok na bankovom účte v hodnote 357 EUR – Poštová banka 
termínovaný vklad 

 
 

2. Výnosy z dlhodobých finančných investícií 
Neevidujeme. 
 
 

3. Prijaté príspevky od iných organizácií 
 
 

  Stav 
 K 31.12.2018 K 31.12.2017 
TESTECO  s.r.o. Košice 0 0 
Chemosvit , a.s. Svit 25 205 
Chemosvit Environchem, a.s. Svit 0 0 
Terichem, a.s. Svit 3114 2070 
Finchem Insurance, s.r.o. Svit 107 105 
Chemosvit  Fibrochem, a.s. Svit 0 0 
Chemosvit Chedos, s.r.o 0 0 
Finchem, a.s. Svit 0 0 
Strojchem, a.s. Svit 0 0 
BST eltromat GmbH, Herforder Germany 0 0 
ARCON Slovakia s.r.o Bratislava 0 0 
Chemosvit folie a.s. Svit 1627 1200 
Chemosvit Energochem, a.s. Svit 2630 2200 
PANFLEX SLOVENSKO,  s.r.o.,                            0 1000 
SPOLU  7503 6780 

 
 
 

4. Prijaté príspevky od fyzických osôb 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k 31.12.2018 k 31.12.2017

účastníci tenis.turnaja Memoriálu Dušana Budzáka 940 860
účastníci EN ERGOCHEM CUPu 385 50
príjem od FO 250 0
zamestnanci CHEMOSV IT a.s. 826 1 122
zamestnanci TERICHEM a.s. 1  647 1 302

zamestnanci CHEMEKO 85 42
zamestnanci CHEMOSV IT FOLIE, a.s. 3  405 3 073
zamestnanci CHEMOSV IT ENERGOCHEM a.s. 524 468
zamestnanci CHEMOSV IT FIBROCHEM a.s. 1  643 1 486

zamestnanci CHEMOSV IT REKREA TOU R s.r .o. 162 0
zamestnanci STROJCHEM a.s. 576 658

zamestnanci CHEMOSV IT SBS 158 107
zamestnanci CHEDOS a.s. 322 139
zamestnanci TATRAFAN s.r.o. 699 692
SPOLU  11 622 9 999

Stav 



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01)       IČO  3 7 8 8 4 8 6 7 /SID     
   

                            DIČ 2 0 2 1 8 1 8 9 4 2 

 

 
  8 
  

 

5. Prijaté príspevky z podielu 2 % zaplatenej dane z príjmu 
 
 

k 31.12.2018 k 31.12.2017

Prijaté príspevky z podielu 2% zaplatenej dane z príjmu 26 556 17 952
SPOLU 26 556 17 952

Stav 

 
 
 
 

 
INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 

1. Spotreba materiálu a služby 
Spoločnosť  vytvorila rezervu v hodnote 120 EUR. 

 

2. Vecné dary 
Spoločnosť na tomto účte evidovala vecné dary vo výške 1 185 EUR. 
V roku 2018 bol poskytnutý dar vo výške 600 EUR, pre Zariadenie sociálnych služieb 
Slnečný dom vo forme výrobkov – 2500 párov ponožiek.  
Poskytnutý dar vo výške 202 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Fibrochem, a.s., 
pre Nemocnicu Poprad.  
Poskytnutý dar vo výške 53 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Folie – vrecká 
Tatrafol pre Spojenú školu, Mierová Svit.  
Poskytnutý dar vo výške 110 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Folie – vrecká 
Extrafan pre ZŠ Komenského Svit.  
Poskytnutý dar vo výške 110 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Folie – vrecká 
Extrafan pre Materskú školu Svit.  
Poskytnutý dar vo výške 110 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Folie – vrecká 
Extrafan pre Mesto Svit.  
 
 

4.  Kurzové rozdiely  
      Neevidujeme. 

 
 

5. Iné ostatné náklady 
  

k 31.12.2018 k 31.12.2017

Bankové poplatky 
Registrácia nadácie do NCR 48 48
Zverejnenie výroku audítora
Potvrdenie o použití podielu 2% dane 4 5
Poplatok za zverejnenie 3
Poplatok za zmenu údajov 17
Poplatok za potvrdenie 5
Popratok za osvedčenie 5
Potvrdenie o platbe
SPOLU 52 82

Stav 

 
 
 

V roku 2017 spoločnosť evidovala na účte 513 sumu 20 EUR – náklady na reprezentáciu. 
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3. Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane   
 

Použitie v roku 2018, z 2% z prijatých daní z roku 2017 
 
 
 
 

Žiadateľ-organizácia Predmet žiadosti Suma (EUR) 

Detský domov Poprad 

Žiadosť o dofinancovanie - 500 € 
na zakúpenie 9 miestneho 
motorového vozdila pre potreby 
Detského domova Poprad 

500 

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých, ZO SZZP Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na 
úhradu nákladov spojených s 
organizovaním podujatí pre členov 
ZO SZZP Svit v roku 2018 

200 

ŠPORTUJ SRDCOM, o.z. ALS 
Memoriál Jána Svočáka  

Žiadosť o finančný príspevok na 
II. ročník ALS charitatívneho behu 
Memoriál Jána Svočáka  

300 

Tatranská agentúra DOREMI (31 
detí x 35 €) 

Žiadosť o finančný príspevok pre 
deti zamestnancov  - TABOR 21.-
28.7.2018 Nízke Tatry Jasenie  

1085 

Dychová hudba Sviťanka, Svit 
Ziadosť o finančný príspevok na 
činnosť DH v roku 2018. 

300 

Detský Famózny Svet, o.z. 
Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť záujmového útvaru OZ 
DFS Svit na rok 2018 

300 

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov ZO Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť ZO SZPB vo Svite  

300 

Centrum sociálnych služieb, 
Domov pod Tatrami 

Žiadosť o finančný príspevok na 
zakúpenie stacionárnych bicyklov 
pre klientov tohto centra. 

1000 

GALLO AOS TEAM Štrba  

Žiadosť o finančný príspevok na 
XIV. medzinárodnú automobilovú 
súťaž Rallye Štrba, ako III. kolo 
MS "Rodičia jazdite o p atrne" a 
III.kolo jedenásteho ročníka 
Belianskych bezpečných jázd.  

200 

OZ Galaxia 

Žiadosť o finančný príspevok na 
zorganizovanie Majstrovstiev 
Slovenska vo voltíži v 
Hrabušiciach - Slovenský raj-  

300 

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

Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť mládežníckeho 
hokejbalového klubu  

300 

ZÁCHRANA, o.z.  

Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu podujatia RESCUE 
LESNICA 2018 - Memoriál 
Mareka Rigdu a posádky OM ATB 

300 

Klub plávania AQUACITY Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na 
fugnovanie klubu, v ktorom sú 
aktívnymi členmi deti 
zamestancov skupiny Chemosvit 

200 
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Bell Canto Poprad, umelecká 
agentúra  

Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu divadelného 
predstavenia v podaní 
Radošinského naivného divadla  
pre obyvateľov Svitu a blízkeho 
okolia  

200 

Infinity sport team Liptovská 
Teplička 

Žiadosťo sponzorský príspevok na 
zorganizovanie behu SNP, so 
spomienkou n a udalosti SNP 
počas druhej svetovej vojny  

200 

Materské centrum BAMBINO, 
Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na 
materiálno-technické dovybavenie 
centra BAMBINO  

200 

Súkromná základná umelecká 
škola FANTÁZIA  

Žiadosť o finančný príspevok na 
dôstojnú reprezentáciu, na 
náklady spojené s prepravou a 
poplatkami na štartovné pre 
súťažiacich v rámci Slovenska a 
zahraničia a jednotlivých 
podujatiach  

500 

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok, na 
nákup kompenzačných pomôcok,  
na činnosť neziskovej organizácie 
pre zrakovo postihnutých  

200 

Materská škola, Mierová Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na 
materiálno-technické 
zabezpečenie pre potreby MŠ vo 
Svite.  

500 

Klub hasičského športu Svit 

Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť klubu, na náklady spojené 
s účasťou na súťažiach, na dresy 
a obuv pre súťažiacich členov 
klubu  

400 

Detský domov Spišská Belá  

Žiadosť o finančný dar pre potreby 
detí z DD Spišská Belá, na 
športové hry Prešovského kraja 
2018.  

200 

ŠK HORAL-ALTO Slovakia 
Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu cyklistického podujatia 
pre deti HORAL JUNIOR  

500 

ŠK JUNIOR SKI 
Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu lyžovania v alpských 
disciplínach  

500 

TJ Štart Levoča 

Žiadosť o finančný príspevok na 
uskutočnenie 12.ročníka 
medzinárodného bowlingového 
turnaja pre nevidiacich a 
slabozrakých športovcov v 
bowlingu.  

200 

OZ Tatranské Plesá  
Žiadosť o finančný príspevok na 
tvorbu a tlač knihy, s prevahou 
fotografií spod hladím plies 

300 

Volejbalový klub VK JUNIOR 
2012 POPRAD 

Žiadosť o finančný príspevok na 
zorganizovanie turnaja kadetov a 

200 
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kadetiek za účasti slovenských 
mládežníckych generácií, 
družstiev z PL a CZ  

Šport Team OZ 
Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu podujatia Memoriál Jána 
Stilla 2018 

300 

Obec Mengusovce - 
Mengusovské rodeo XXI.ročník 

Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu športového podujatia 
Mengusovské rodeo-Memoriál 
Jána Galla - XXI. ročník  

300 

LAUDAMUS, o.z. miešaný 
spevácky zbor  

Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť a aktivity združenia, na 
vystúpenia v septembri, na 
vydanie CD  

250 

Mestský športový klub Kežmarok, 
lukostrelecký oddiel  

Žiadosť o finančnú podporu klubu 
pre športových lukostrelcov 
všetkých vekových kategórií a tiež 
telesne postihnutých športových  
lukostrelcov 

300 

ZO ECHOZ Chemosvit 

Žiadosť o finančný príspevok na 
spolufinancovanie bowlingovej 
ligy pre zamestnancov skupiny 
Chemosvit a Finchem  

600 

Združenie veteránov Slovenska v 
behu na lyžiach  

Žiadosť o finančný príspevok na 
účasť na MS veteránov v nórskom 
lyžiarskom stredisku Beitostolen 
pre p. Vladimíra Bartku, 
reprezentanta vo veteránskych 
kategóriách.  

350 

Slovenský zväz chovateľov 
Oblastný výbor SZCH Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na 
rozvoj chovateľstva medzi 
mladými členmi nášho združenia 
a ochranu životného prostredia. 

200 

Zariadenie sociálnych služieb 
Slnečný dom, n.o.  

Žiadosť o podporu projektu 
SENIOR BOXY na rok 2018 

500 

OZ pre telesne postihnuté deti v 
okrese Poprad a OZ Integrácia  

Žiadosť o finančný príspevok na 
10. ročník nadnárodného 
charitatívneho koncertu Integrácia 
2018 pre deti z celého slovenska 
zo špeciálnych škôl, detských 
domovov, nemocníc a ďalších 
zariadení  

350 

A & B Design, s.r.o. 
Žiadosť o finančný príspevok na 
spolufinancovanie IV. Ročníka 
Čarovných Vianoc v Batizovciach  

200 

Red Arrows Poprad, o.z.  
Žiadosť o finančný príspevok na 
športovú činnosť a rozvoj klubu v 
halovej a terčovej lukostreľbe  

300 

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

48 

    13583 
Detský Famózny Svet, o.z. Žiadosť o finančný príspevok na 152 
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činnosť záujmového útvaru OZ 
DFS Svit DFS Jánošíček.  

ZŠ Komenského 2, Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na 
materiálno-technické vybavenie 
tried školského klubu 

500 

Materská škola Batizovce 
Žiadosť o finančný príspevok na 
skrášlenie a inovovanie priestorov 
materskej školy  

200 

Centrum voľného času, Svit - 
Mesto Svit  

Žiadosť o finančný príspevok na 
materiálno-technické 
zabezpečenie záujmového útvaru 
Gymnastika a Judo 

350 

ZŠ s MŠ Tajovského Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, 
na nákup kvalitných kníh pre 
žiakov, nákup sedacích vakov na 
spríjemnenie prostredia školských 
kútikov  

300 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 
- územný výbor Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok  na 
zabezpečenie odbornej zručnosti 
a pripravenosti členov kolektívov 
mladých hasičov, a vyhodnotenie 
celoročnej systematickej činnosti 
mladých hasičov v roku 2018 

200 

SENIRES n.o. Poprad-Veľká 

Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť Domova sociálnych 
služieb a Zariadenia pre seniorov 
- pre všetky kategórie seniorov a 
osamelých občanov  

250 

ZÁCHRANA, o.z.  

Žiadosť o finančný príspevok na 
organizáciu RESCUE DAY 2019 v 
spolupráci so Slovenskou 
komorou zdravotníckych 
záchranárov 

300 

BK Svit – basketbalové družstvo 
„Muži v najlepších rokoch“  

Žiadosť o finančný príspevok na 
zorganizovanie 10. ročníka 
Memoriálu Dušana Kaňuka, so 
spomienkou na Vladimíra 
Mlynského a Jozefa Minárika v 
mests.šport.hale Aréna Svit  

150 

Gymnasticko-plavecký oddiel Svit 

Žiadosť o finančnú pomoc pri 
zabezpečení materiálno-
technického vybavenia 
záujmového útvaru - gymnasticko-
plavecký oddiel 

400 

OZ ĽH Bystrianka 
Žiadosť o finančný príspevok na 
podporu a rozvoj a ochranu 
duchovných a kultúrnych hodnôt. 

300 

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku vo Svite 

Žiadosť o finančný príspevok na 
spoluorganizovanie novoročného 
podujatia s predstaviteľmi mesta a 
členmi JDS, bývalými 
zamestnancami firiem  

300 

ZŠ s MŠ Poprad - Spišská Sobota  Žiadosť o finančný príspevok na 350 
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materiálno-technické vybavenie 
potrieb materskej školy  

Lúčik Nádeje pre Nepál, Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na 
materiálno-technické vybavenie 
zariadenia - denného stacionára 
pre telesne a mentálne 
postihnutých klientov  

200 

MO Matice Slovenskej Batizovce 
Žiadosť o finančný príspevok na 
činnosť MO Matice Slovenskej 
Batizovce na rok 2019 

250 
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4. Poskytnuté príspevky fyzickým osobám   a iným účtovným jednotkám 
 
 
 

Žiadateľ-meno Predmet žiadosti Suma (EUR) 

  Sociálna  výpomoc   

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú výpomoc bývalého 
zamestnanca  v zložitej zdravotnej a finančnej 
situácii po mozgovej príhode  

200 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc pre syna  na 
rehabilitačné cvičenia s oneskoreným 
psychomotorickým vývojom  

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok - doplatok na 
zakúpenie zvislej zdvíhacej plošiny pre dve 
postihnuté dcéry vo veku 23 a 30 rokov.  

1000 

RKFU Poprad 
Žiadosť o finančný príspevok na opravu 
a materiálno-technické vybavenie . 

400 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc na úhradu liečebných 
nákladov v Hyperbarickom centre  v Košiciach 
pre dcéru 

1000 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie v Adeli 
centre pri postihnutí Spinálna atrofia I. typu  

350 

Fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu 
nákladov spojených s umiestnením rodinného 
príslušníka do zariadenia pre Seniorov v 
Dolnom Smokovci.  

350 

Fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej 
zdravotnej a  finančnej situácii pre  
zamestnanca CH FOLIE, ktorý je momentálne 
na neplatenej práceneschopnosti 

200 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
a zdravotnej situácii.  

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na kúpu batérií do 
invalidného vozíka  

200 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na náklady 
spojené s liečbou po ťažkej operácii mozgu 

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o čiastočné krytie nákladov spojených 
so zdravotnými problémami dcéry v nemocnici v 
Haagu, Holandsko  

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v hmotnej núdzi v 
zloižitej životnej situácii  

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
a životnej situácii, po strate živiteľa rodiny a 
otca 5 detí.  

500 

Fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
situácii a zvýšených nákladoch pri ťažkom 
ochorení syna a s dennými nákladmi na 
umiestnenie v hospici v Ľubici 

500 

Fyzická osoba Žiadosť o finančnú pomoc počas dlhodobej PN.  250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pre 
ZŤP dcéry. 

500 
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Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na operáciu a 
liečbu pre chorú dcéru  

500 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na potrebnú liečbu 
s problémami chrbtice, v zlej finančnej situácii  

300 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu 
dlhodobej práceneschopnosti 

350 

Fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu 
dlhodobej  práceneschopnosti po operácii a 
výmeny krčnej platničky a následnom skončení 
pracovného pomeru  

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
situácii  

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
dve ťažko choré dcéry 

400 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc na nevyhnutné 
liečenie a rehabilitácie pre syna v Adeli centre 
Piešťany  

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej 
ekonomickej situácii na zaplatenie nájomného 

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej 
situácii pri zvýšených nákladoch pri liečbe 
viacerých diagnóz na invalidnom dôchodku  

200 

Fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok počas dlhodobej 
prácenschopnosti kvôli pretrvávajúcim 
zdravotným ťažkostiam, na liečenie a 
rehabilitácie na zlepšenie psychického a 
fyzického stavu  

500 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre ZŤP 
syna 

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
vnuka  s diagnózou DMO 

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc na rehabilitácie pre 
syna postihnutého Westovým syndrómom, s 
diagnózou epilepsia  

250 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok pre syna s 
diagnozou epilepsia. 

150 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitačné 
cvičenia pre dvojičky s DMO 

400 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc z dôvodu zlej 
finančnej situácie rodiny s tromi deťmi.  

150 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok pre syna s 
ťažkými diagnózami na liečenie v Adeli centre 
Piešťany 

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančnú pomoc pri dlhodobej 
onkologickej liečbe. 

500 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečbu pre syna 
po ťažkom ochorení, po operácii srdca, po 
mozgovej príhode.  

350 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na liečenie pre 
postihnutú dcéru  

500 
 
 

Slnečný dom ZSS 
Humenné 

Žiadosť o podporu projektu SENIOR BOXY na 
rok 2018 

600 
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Detský domov 
Podolínec 

Žiadosť o finančný príspevok na dofinancovanie 
kúpy auta pre potreby detí z dets.domova  

350 

  
 

Školstvo, vzdelávanie, mimoškolské aktivity   

SZŠ Poprad 

Žiadosť o finančný príspevok na vzdelávanie, 
mimoškolské aktivity pre žiakov, absolventov, 
za účelom rozvíjania vzťahom medzi súčasnými 
študentami a absolventami školy v dennom aj 
externom štúdiu.  

300 

  
 

Kultúra, umelecká činnosť   

Fyzická osoba 

Finančný príspevok na spolufincovanie 
nákladov spojených s výstavou vlastnoručne 
namaľovaných obrazov vystavených v 
Podtatranskej knižnici v Poprade 

200 

OZ Prameň Hornádu 
Žiadosť o finančnú podporu na zorganizovanie 
podujatia pri príležitosti 753. výročia obce 
Vikartovce,  

150 

Fyzická osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na podporu 
kultúry v regióne a podpora umelca  

300 

Obec Batizovce  

Žiadosť o finančnú podporu na 
spolufinancovanie kultúrno-spoločenského 
popoludnia v Batizovciach "a v tých 
Batizovciach tam je dobre ...",  

150 

CSS Batizovce 
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické zabezpečenie  činnosti CSS  

150 

Obec Nová Lesná  
Žiadosť o finančný príspevok na výstavbu 
pamätníka pre 44 pochovaných vojakov z I. 
sv.vojny v Novej Lesnej.  

200 

SVITTASENIOR Svit  
Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-
technické vybavenie skupiny  - na zakúpenie 
uniforiem na mieru  

300 

 
 

Šport  

Fyzická osoba 

Žiadosť o finančný príspevok na podporu dcéry 
– atlétky.  Finančná podpora by bola 
smerovaná na tréningovú prípravu na ME v 
Berlíne  

150 

BKM Mládeže Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na Majstrovstvá 
SR v kategórii žiaci a mladší žiaci 

940 

Fyzická osoba 
Žiadosť o sponzorskú pomoc pri aktívnom 
zlepšovaní výkonov a napredovaní v bežeckom 
športe  

150 
 
 
 
 
 

Fyzická  osoba 
Žiadosť o finančný príspevok na obnovu, 
zakúpenie znehodnotenej a nepoužiteľnej 
športovej výstroje  

300 
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Vecný dar 
 

 

ZŚ Svit 
VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek z 
a.s.CHEMOSVIT FOLIE  

110 

 
 

  

SŠ Svit 
VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek z 
a.s.CHEMOSVIT FOLIE  

52 

Mesto Svit, CVČ  
VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek z 
a.s.CHEMOSVIT FOLIE  

110 

MŠ Svit 
VECNÝ DAR v podobe fólií a vreciek z 
a.s.CHEMOSVIT FOLIE  

110 

Nemocnica Poprad 
VECNÝ DAR v podobe výrobkov  a.s. 
FIBROCHEM, SVIT 

202 

 Zdravotníctvo  

Chemomed Svit 
Žiadosť o finančný príspevok na skvalitnenie 
zdravotnej starostlivosti pacientov 

750 

  19175 
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INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV 
 

Podľa §12 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je nadácia povinná podať 
daňové priznanie.  
 
Výpočet dane z príjmov: 

Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej 
nezdaňovanej činnosti (rozdiel medzi PP a OP ) 115 EUR 
Suma výsledku hospodárenia zo zdaňovanej (podnikateľskej) 
činnosti  0  EUR 
Suma vybraná zrážkou                                                                         -68  EUR 
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej 
nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti 47  EUR 

 
 

        Pripočítateľné položky k hospodárskemu výsledku: 
        r. 130  DP           501.100 -  Spotreba materiálu                                                          0 EUR 
                                    513.100 – Náklady na reprezentáciu                                             20 EUR    
                                    518.323 – Tvorba rezervy na audit                                              120 EUR 
                         565.017 – Poskytnuté príspevky iným ÚJ z 2 % dane 12 298  EUR 
                                    565.018 -  Poskytnuté príspevky iným ÚJ z 2% dane              4 402  EUR 
   562.100 – Poskytnuté príspevky iným ÚJ      3 490  EUR 
                        563.100 – Poskytnuté príspevky fyzickým osobám       14 500  EUR    
   563.665 – Poskytnuté príspevky FO z 2%     1 085  EUR 
                                    545.100 -  Pokuty a penále                                                              0  EUR  
             546.100 – Dary         1 085  EUR 
                                    546.200 – Dary z 2% vecné                                                             0 EUR 
                                    549.300 – Ostatné náklady – ostatné                                             52 EUR 
 
                     S P O L U pripočítateľné položky         37 151 EUR 

       
Odpočítateľné položky k hospodárskemu výsledku : 
r. 210    DP 665.017 – Prísp. 2 % dane – preúčt. zost. r.2017  13 383 EUR 
                                a vyčerpané v r.2018 

665.017 – Prísp. 2 % dane – prijatý v roku 2018 a čiastočne             
        čerpaný v roku 2018       4 402 EUR 

 
r. 230     DP  663.100 – Prijaté príspevky od fyzických osôb    11 621 EUR 
              662.100 – Prijaté príspevky od iných organizácií                     7 503 EUR 

     
        
  S P O L U odpočítateľné položky     37 266 EUR 
 
ZÁKLAD   DANE po úprave pripočítateľných a odpočítateľných položiek 
                                                 0 
EUR 
Vypočítaná daň z príjmu  21 %                                                                             -68 EUR                   
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INFORMÁCIE O DOSIAHNUTOM HOSPODÁRSKOM VÝSLEDKU 
 

Nadácie v roku 2017 dosiahla zisk vo výške 1976 EUR. V roku 2018 vykázala zisk  vo 
výške 47 EUR. V roku 2018 nadácia opäť nevytvorila žiadne  nadačné fondy. Tvorba 
nadačných fondov sa vytvorí v budúcnosti   v prípade potreby. 
 
 

 
Čl. V 

OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 
 
Neevidujeme 

 
Čl. VI 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Správca nadácie, členovia Správnej rady, revízor sú zamestnancami zakladateľov a všetku 
činnosť vykonávajú v priestoroch zamestnávateľa, po pracovnom čase, bez nároku na 
odmenu. Tým žiadne náklady na odmenu ani za prenájom priestorov ani iné náklady 
nevznikli. Tento stav pretrváva v roku 2018, tak ako bol aj v roku 2017. 

 
  INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE    

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.  
Počas obdobia odkedy nadácia vznikla sa podarilo zabezpečiť dobrý predpoklad pre 
budúcu činnosť nadácie v zmysle uzatvorenej nadačnej zmluvy a zákona. 
 
 
 
 


