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Nadácia CHEMOSVIT

Nadácia CHEMOSVIT, ul. Štúrova 101, 059 21 SVIT
bola založená dňa 29. 05. 2003 skupinou 12 firiem Chemosvit, zapísaná do registra 01.
08. 2003 pod číslom 203/N-2002/727, MV SR, IČO 378 848 67

POSLANÍM NADÁCIE JE
•

•
•
•
•
•

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti spočívajúci vo financovaní kultúry, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a
náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá a výstavbu a
obnovu ich zariadení,
podpora zdravotníckych a sociálnych zariadení najmä v podtatranskej oblasti,
podpora vedy, podpora škôl a vzdelávacích zariadení, podpora mládeže - žiakov, študentov a učňov talentovaných a telesne postihnutých na základe odporučenia školy,
najmä v podtatranskej oblasti,
podpora a rozvoj športu a telovýchovy v podtatranskej oblasti,
individuálna pomoc zamestnancom zakladateľa a pomoc starším občanom - bývalým
zamestnancom (ktorí pracovali u zakladateľa najmenej 10 rokov), ktorí sa ocitli
v ohrození života alebo boli postihnutí živelnou pohromou,
individuálna pomoc zamestnancom zakladateľa, ktorí sa ocitli nie vlastnou vinou
v sociálnej núdzi.

Pri poskytovaní pomoci fyzickým osobám sa uprednostňujú fyzické osoby so zamestnaneckým vzťahom k zakladateľom nadácie.
Pri poskytovaní pomoci právnickým osobám sú uprednostňované právnické osoby
v podtatranskej oblasti.

ORGÁNY NADÁCIE
Uplynutím 5-ročného funkčného obdobia sa dňa 21. mája 2014 Ing. Romanovi Červeňovi
skončilo členstvo v správnej rade
Štatutárny orgán zakladateľa – Predstavenstvo CHEMOSVIT - dňa 19.5.2014 opätovne
zvolil na ďalšie funkčné obdobie za člena správnej rady Ing. Romana Červeňa – zamestnanca STROJCHEM, a.s.
Uznesením č. 267/2014 správna rada zobrala na vedomie informáciu z rokovania Predstavenstva CHEMOSVIT o zvolení Ing. Romana Červeňa, zamestnanca spoločnosti
STROJCHEM, a.s. na ďalšie funkčné obdobie (22.5.2014 do 22.5.2019) za člena správnej
rady Nadácie CHEMOSVIT.

Správna rada
predseda:
podpredseda:
členovia:

Revízor

Ing. Jaroslav Lučivjanský
Ing. Jaroslav Mervart
Ing. Roman Červeň
Ing. Gabriela Hudáková
Henrieta Ščavnická
Ing. Ladislav Jašš

Správca nadácie Ing. Darina Hudáková
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PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2014
Nadácia zaevidovala v roku 2014 161 žiadostí o finančnú výpomoc, od založenia nadácie
to je 953 žiadostí. V roku 2014 nadácia poskytla pomoc 96 žiadateľom (právnickým aj
fyzickým osobám), od založenia nadácie poskytla pomoc 499 žiadateľom.
V roku 2014 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.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci január bolo schválených 3 050,00 €, z toho
z príjmu 2 % dane 850,- € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických
a právnických osôb) 2 200,00 €:
1. Finančný príspevok pre Volejbalový klub VK JUNIOR 2012 POPRAD vo výške 350,- €
na organizáciu mládežníckych športových podujatí a na materiálové zabezpečenie volejbalového klubu.
2. Finančný príspevok pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Svit vo výške
150,- € na činnosť ZO SZPB vo Svite a na akcie, ktoré SZPB organizuje v roku 2014
vo Svite spojené so 70. výročím SNP
3. Finančný príspevok bývalej zamestnankyni vo výške 350,- € na rehabilitačný pobyt
Therasuit pre jej ŤZP dcéru.
4. Finančný príspevok pre Stolnotenisový klub ADENTO Svit vo výške 200, € na spolufinancovanie nákladov na stolnotenisový turnaj – 20. ročník O Pohár primátora Mesta
Svit a 5. ročník Memoriálu Dušana Budzáka. Sumu 200,- € účelovo darovali účastníci
VI. ročníka tenisového turnaja štvorhier „Memoriál Dušana Budzáka“ v zastúpení Ing.
Martinom Budzákom, ktorý sa konal 13.6.2013.
5. Finančný príspevok pre p. Slavomíra Fábryho, Poprad vo výške 200,- € vo forme poukážky na nákup výrobkov z podnikovej predajne CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. - pre
ocenených súťažiacich v rámci súťaže – MEMORIÁL ONDREJA FÁBRYHO - verejné
preteky v obrovskom slalome pre všetky vekové kategórie vrátane rodín – BANDY
CUP, ktorý sa konal dňa 19.1.2014. Sumu 175,- € účelovo darovali účastníci VI. ročníka tenisového turnaja štvorhier „Memoriál Dušana Budzáka“ v zastúpení Ing. Martinom Budzákom, ktorý sa konal 13.6.2013. Suma 25,- € bola vyplatená z ostatných
príjmov.
6. Finančný príspevok pre Basketbalový klub CHEMOSVIT - „Muži v najlepších rokoch“
vo výške 250,- € na usporiadanie Memoriálu Dušana Kaňuka so spomienkou na Vladimíra Mlynského – hráča a rozhodcu BK CHEMOSVIT ISKRA SVIT.
7. Finančný príspevok pre Športové stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry, občianske
združenie vo výške 350,- € ako príspevok na prenájom lyžiarskeho svahu v lyžiarskom
stredisku SKICHEM pre tréningové účely pre deti a mládež v školskom
a predškolskom veku.
8. Finančný príspevok pre ZO ECHOZ CHEMOSVIT, Svit vo výške 250,- € na 4. ročník
bowlingovej ligy pre zamestnancov skupiny firiem Finchem a Chemosvit, ktorý sa konal v apríli 2014.
9. Finančný príspevok pre Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO, Svit vo výške 300,- €
ako príspevok na stretnutie seniorov mesta Svit s primátorom mesta a poslancami
MsZ vo Svite. Stretnutie bolo organizované pre seniorov mesta Svit, ktorí sú členmi
ZO JDS, členmi K – ABŠ, MO Slov. zväzu protifašistických bojovníkov, ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a pre kluby dôchodcov: Klub seniorov na Štúrovej ul., Klub seniorov Bôrik v PodSkalke.
10. Finančný príspevok bývalému zamestnancovi vo výške 100,- € ako výpomoc na lieky
a zdravotný materiál pre osobnú hygienu.
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11. Finančný príspevok bývalej zamestnankyni vo výške 350,- € na rekonštrukciu jej bytu
po požiari.
12. Finančný príspevok pre žiadateľa vo výške 200,- € na spolufinancovanie nákladov na
zakúpenie detského rehabilitačného kočiara pre ŤZP dcéru.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci február bolo schválených 2955,24 €, z toho z príjmu
2 % dane 1455,- € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických
a právnických osôb) 1500,24 €:
1. Finančný príspevok pre Detský famózny svet, o.z, Svit vo výške 250,- € ako príspevok
na činnosť záujmových útvarov: DFS Jánošíček, TS štýl, Remeselnícke dielne, Improscéna, Média štúdio, ktoré patria pod občianske združenie OZ DFS.
2. Finančný príspevok pre OZ Filipko, Poprad vo výške 200,- € pre občianske združenie
Filipko, o.z., ktoré bolo založené za účelom pomoci zdravotne postihnutým deťom.
3. Finančný príspevok pre Materské centrum Bambino, Poprad vo výške 200,- € na materiálne vybavenie materského centra (nákup detských stolov).
4. Finančný príspevok pre 23 detí 16 žiadateľov - zamestnancov skupín FINCHEM
a CHEMOSVIT vo výške 35,- € na dieťa, t.j. spolu 805,- € na letný tábor.
5. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 250,- € ako finančná výpomoc
z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli dlhodobej PN.
6. Vecný dar v hodnote 0,24 € - 2 ks počítačov – PC IBM THINKCENTRE pre potreby
klientov Senires n.o., Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Poprad.
7. Finančný príspevok pre žiadateľku zo Spišských Tomášoviec vo výške 250,- € ako
výpomoc z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli dlhodobej PN.
8. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 100,- € finančný dar vo výške 100,€ na sociálnu výpomoc.
9. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 350,- € ako výpomoc z dôvodu zlej
finančnej situácie kvôli dlhodobej PN.
10. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 350,- € ako výpomoc z dôvodu zlej
finančnej situácie kvôli dlhodobej PN.
11. Finančný príspevok pre OZ Zábavná skupina SVITTASENIOR, Svit vo výške 200,- €
na kultúrne aktivity občianskeho združenia.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci apríl bolo schválených 1 650,- €, z toho z príjmu 2
% dane 1 250,- € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických
osôb) 400,- €:
1. Finančný príspevok pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, Svit vo výške 200,- € na ocenenie priamych účastníkov bojov, vdov po
priamych účastníkoch a ďalších pozostalých pri príležitosti 70. výročia SNP.
2. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 150,- € ako príspevok na športovú
prípravu a splnenie limitu na Majstrovstvá sveta 2014 pre dcéru atlétku.
3. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 250,- € na ozdravný pobyt pre dcérku astmatičku.
4. Finančný príspevok pre Detský domov Spišská Belá vo výške 150,- € na financovanie
spoznávacích výletov do blízkeho okolia počas letných prázdnin.
5. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 500,- € ako finančná výpomoc na opravu strechy rodinného domu, ktorá bola zničená v dôsledku víchrice dňa 15.1.2014.
6. Finančný príspevok pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite vo výške 150,- € na relaxačné a kultúrne aktivity pre zdravotne postihnutých občanov organizovaných v SZZP Svit.
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7. Finančný príspevok pre Umeleckú agentúru Bell Canto, Poprad vo výške 250,- € na
spolufinancovanie nákladov na zorganizovanie kultúrneho projektu pre občanov mesta
Svit.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci máj bolo schválených 2 699,- €, €, z toho z príjmu
2 % dane 2 150,- € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických
a právnických osôb) 549,- €:
1. Finančný príspevok pre žiadateľku zo Spišského Bystrého vo výške 250,- € na spolufinancovanie nákladov na operáciu šliach pre jej ŤZP dieťa.
2. Finančný príspevok pre MŠ – 1 Dostojevského 2267/27, Poprad vo výške 350,- € na
podporu vzdelávacích aktivít – vybavenie počítačovej učebne nábytkom na IT techniku.
3. Finančný príspevok pre Súkromnú základnú umeleckú školu Fantázia, Svit vo výške
200,- € na podporu mladých a talentovaných žiakov v oblasti tanečnej, hudobnej
a výtvarnej.
4. Finančný príspevok pre Občianske združenie APOLON, Poprad vo výške 150,- € na
spolufinancovanie nákladov na zorganizovanie kultúrneho projektu na prvého mája
pre mladých ľudí v Poprade.
5. Finančný príspevok pre Detský domov Sp. Štiavnik vo výške 150,- € na organizáciu
záujmových aktivít pri príležitosti Dňa detí..
6. Finančný príspevok pre Mesto Svit vo výške 250,- € na zakúpenie zdravotného a hygienického materiálu pre potreby klientov Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Kpt.
Nálepku č. 42, 059 21 Svit.
7. Finančný príspevok pre Šport Team OZ, Nová Lesná vo výške 300,- € na organizáciu
15. ročníka Memoriálu Jána Stilla v behu do vrchu, ktorý sa uskutočnil dňa 19. 7. 2014
v Novej Lesnej.
8. Finančný príspevok pre Basketbalový klub mládeže, Iskra Aréna Svit vo výške 250,- €
na spolufinancovanie účasti dvoch družstiev v kategóriách mladší a starší minižiaci na
majstrovstvách SR.
9. Finančný príspevok pre Občianske združenie Zlatá rybka pri Špeciálnej základnej škole Spišská Belá v hodnote 250,- € na podporu vzdelávania žiakov s ľahkým, stredným
a ťažkým mentálnym postihnutím, ako aj žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú
aj iné zdravotné postihnutie.
10. Finančný príspevok pre Telovýchovnú jednotu Štart Levoča vo výške 200,- € na organizáciu VIII. ročníka Medzinárodného turnaja nevidiacich a slabozrakých športovcov
v bowlingu.
11. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 150,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu
zlej finančnej situácie.
12. Finančný príspevok pre Občianske združenie APOLON, Poprad vo výške 24,- € na
nákup tovaru – 20 kg fólie z veľkoobchodného skladu CHEMOSVIT FOLIE, a.s. pre
potreby OZ pri organizovaní kultúrnych aktivít pre deti a mládež.
13. Finančný príspevok pre Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit 25,- € na zakúpenie materiálu: „Drevo odpadové – palety“ zo spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s. na vybudovanie bezpečnostnej steny slúžiacej pri tréningoch vonku.
14. Finančný príspevok pre žiadateľa z Popradu vo výške 150,- € na zakúpenie športového oblečenia z podnikovej predajne CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. vo Svite pre syna
a dcéru, ktorí jazdia závodne na bicykli.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci jún bolo schválených 2 200,00 €, z toho z príjmu 2
% dane 1 000,- € a z iných príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických
osôb) 1 200,00 €:
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1. Finančný príspevok pre ZŠ Mierová, Svit vo výške 200,- € na výmenné pobyty učiteľov
a žiakov v rámci medzinárodného projektu Comenius – školské partnerstvá.
2. Finančný príspevok pre Pro Meliori, n.o., Svit vo výške 300,- € na realizáciu súťažného literárno-dramatického festivalu pre deti a mládež „Divadelný Maťo“, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 22. novembra 2014.
3. Finančný príspevok pre ŠK HORAL – ALTO Slovakia, Svit vo výške 500,- € na spolufinancovanie nákladov detských a rodinných súťaží HORAL JUNIOR v rámci viacdňového cyklistického etapového MTB maratónu HORAL TOUR.
4. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 500,- € na pohrebné výdaje z dôvodu
úmrtia jeho manželky, bývalej zamestnankyne.
5. Finančný príspevok pre žiadateľku z Popradu vo výške 150,- € – na zakúpenie športového oblečenia z podnikovej predajne CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. pre syna diabetika, ktorý sa aktívne venuje hokeju za dorast.
6. Finančný príspevok pre bývalú zamestnankyňu vo výške 350,- EUR na náklady spojené s umiestnením manžela, bývalého zamestnanca v hospici, ktorý v dôsledku ťažkého ochorenia potrebuje neustálu odbornú starostlivosť.
7. Finančný príspevok pre PROGRESFEM, o.z., Poprad vo výške 200,- EUR – na nákup vybavenia do kancelárie o.z., ktoré pomáha obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Táto suma bola vyplatená z finančného daru od účastníkov VII. ročníka tenisového turnaja štvorhier „Memoriál Dušana Budzáka“ v zastúpení Ing. Martinom Budzákom, ktorý sa konal 30.5.2014.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci september bolo z iných príjmov rozdelených 2 550,€, a to z príjmu 2% dane 1 250,- € a z iného príjmu 1 300,- €:
1. Finančný príspevok pre Domka, združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad vo
výške 250,- € na spolufinancovanie nákladov na organizáciu pobytových a prímestských táborov počas letných prázdnin.
2. Finančný príspevok pre žiadateľku z Veľkej Lomnice vo výške 350,- € na rehabilitačný
pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch pre jej ŤZP syna.
3. Finančný príspevok pre Školský úrad Veľký Slavkov vo výške 350,- € na zriadenie
špeciálnej triedy pre žiakov s poruchami učenia v Poprade.
4. Finančný príspevok pre ZŠ Komenského Svit vo výške 300,- € na školskú dejepisnú
exkurziu pre žiakov 6. a 7. ročníka školy.
5. Finančný príspevok pre Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Podtatranská
organizácia č. 28, Poprad vo výške 200,- € na zakúpenie kompenzačných pomôcok
a na činnosť organizácie.
6. Finančný príspevok pre bývalého zamestnanca vo výške 350,- € ako finančnú výpomoc z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli ťažkému ochoreniu.
7. Finančný príspevok pre žiadateľku z Važca vo výške 150,- € na nákup lieku, ktorý
uľahčuje chôdzu pri skleróze multiplex.
8. Finančný príspevok pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu – okresný výbor Poprad vo
výške 100,- € na okresné vyhodnotenie celoročnej systematickej činnosti kolektívov
mladých hasičov v roku 2014.
9. Finančný príspevok pre Basketbalový klub mládeže, Svit vo výške 500,- € na spolufinancovanie nákladov na účasť na turnaji najmä pre siedmich chlapcov zo sociálne
slabých rodín. Táto suma bola vyplatená z finančného daru od účastníkov VII. ročníka
tenisového turnaja štvorhier „Memoriál Dušana Budzáka“, ktorý sa konal 30.5.2014.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci október bolo rozdelených 3 450,- €, z toho z príjmu
2 % dane 2 950,- € a z iných príjmov 500,- €:
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1. Finančný príspevok pre Základnú umeleckú školu, Svit vo výške 400,- € - na vybavenie školy novým nábytkom.
2. Finančný príspevok pre Základnú umeleckú školu, Svit vo výške 300,- € na zakúpenie
elektrickej gitary a stojanov na gitary pre žiakov hudobného odboru ZUŠ.
3. Finančný príspevok pre Obchodnú akadémiu, Poprad vo výške vo výške 350,- EUR
na zakúpenie učebných pomôcok za účelom modernizácie výučby v predmetoch dejepis a slovenský jazyk a literatúra.
4. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Dostojevského ulica, Poprad vo výške 250,- EUR
pre ZŠ na podporu vzdelávacieho procesu – zveľadenie životného prostredia školy.
5. Finančný príspevok pre bývajú zamestnankyňu vo výške 350,- € na sociálnu výpomoc
z dôvodu sťaženej finančnej situácie kvôli vážnemu ochoreniu.
6. Finančný príspevok pre OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit vo výške 300,- EUR
ako príspevok na prezentáciu slovenského folklóru a kultúry na festivaloch doma
i v zahraničí, na obnovu krojových súčastí, hudobných nástrojov a na získavanie
a spracovanie autentických materiálov.
7. Finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce vo
výške 1000,- EUR na zakúpenie polohovateľného masážneho stola vo výške 800,- €
a dvojstupňových schodíkov do masážnej vane v hodnote 200,- € pre potreby prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb v Batizovciach.
8. Finančný príspevok pre zamestnankyňu vo výške 200,- € na sociálnu výpomoc
z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli dlhodobej práceneschopnosti.
9. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 300,- € na sociálnu výpomoc na zdravotné pomôcky a lieky pre jeho ťažko chorého syna a na úhradu nákladov súvisiacich
so sústavným pobytom jedného z rodičov pri dieťati v hospici na základe odporúčania
ošetrujúcich lekárov.
Na zasadnutí správnej rady v mesiaci december bolo rozdelených 3 078,08 €, z toho
z príjmu 2 % dane 1 900,- € a z iných príjmov 1 178,08 €:
1. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 350,- EUR na sociálnu výpomoc
z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli dlhodobej práceneschopnosti.
2. Finančný príspevok pre Miestny odbor Matice slovenskej, Batizovce vo výške 200,EUR na prezentáciu folklórnych tradícií a zvykoslovia, na vystúpenia na folklórnych
slávnostiach.
3. Finančný príspevok pre Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit vo výške 150,- EUR na
obnovenie materiálno-technického a bezpečnostného vybavenia klubu.
4. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 350,- EUR na sociálnu výpomoc
z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli dlhodobej práceneschopnosti.
5. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Koperníkova, Poprad-Matejovce vo výške 150,- EUR
na vybavenie telocvične športovým náčiním.
6. Finančný príspevok pre Podtatranský kuriér, Poprad vo výške 200,- EUR na podporu
vydania knihy Františka Bardyho Spod Kráľovej hole – Povesti a historky z Liptovskej
Tepličky, ktorá pomôže zachovať regionálne povesti a rozšíri záber regionálnej výchovy.
7. Finančný príspevok pre žiadateľa vo výške 350,- € na sociálnu výpomoc z dôvodu zlej
finančnej situácie kvôli dlhodobej práceneschopnosti.
8. Finančný príspevok pre žiadateľku vo výške 150,- EUR na rehabilitačné cvičenia pre
jej ŤZP syna.
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9. Finančný príspevok pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré vo výške
28,08 EUR na nákup tovaru – 300 ks mikulášskych vreciek z veľkoobchodného skladu
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. pre potreby detí ZŠ s MŠ.
10. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 350,- EUR na sociálnu výpomoc
z dôvodu zlej finančnej situácie kvôli dlhodobej práceneschopnosti.
11. Finančný príspevok pre zamestnanca vo výške 350,- EUR na úhradu nákladov na
pohreb otca – bývalého zamestnanca.
12. Finančný príspevok pre Basketbalový klub CHEMOSVIT - „Muži v najlepších rokoch“
vo výške 150,- € na usporiadanie 5. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka so spomienkou na Vladimíra Mlynského – hráča a rozhodcu BK CHEMOSVIT ISKRA SVIT.
13. Finančný príspevok pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku, Svit
– finančný príspevok vo výške 300,- EUR na stretnutie seniorov mesta Svit
s primátorom mesta a poslancami MsZ vo Svite – darovacia zmluva realizovaná
v roku 2015.
V roku 2014 nadácia podporila tieto oblasti :

Spolu: 21 332,32 €

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2014
PRÍJMY NADÁCIE V ROKU 2014
Nadácia od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 mala príjem
- od zamestnancov zakladateľov nadácie,
- z príjmu 2 % dane,
- od právnických a fyzických osôb
- z úrokov
Fyzické osoby zamestnávateľov :
1. Zamestnanci spoločností „vianočná zbierka“– 8 167,31 €.
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Príjem z 2 % dane :
2. 2 % z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2013, prijatých v roku 2014
v zmysle zákona o daní z príjmov – v hodnote 10 494,86 €.
Právnické a fyzické osoby:
3. Účastníci VII. ročníka tenisového turnaja štvorhier „Memoriál Dušana Budzáka“
v zastúpení Ing. Martinom Budzákom – 770,00 €
4. Organizátori osláv 80. výročia založenia mesta a firmy – 815,16 €
Úroky, výnosy :
5. Tatra banka – úroky za rok 2014 z bežného účtu – 0,48 €.
Príjem z 2% dane vo výške
Ostatné príjmy

10 494,86 €
9 752,95 €

Príjem v roku 2014 bol vo výške

20 247,81 €.

Príjem nadácie od r. 2003 do r. 2014 :
Rok
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2004
39 608,-

2005
841 160,-

V Sk
2006
511 295,-

2007
1 438 766,-

2008
1 024 017,-

Rok

2009
26 187,90

2010
11 748,43

2011
22 172,83

V€
2012
16 436,58

2013
16 855,71

2014
20 247,81

Príjmy nadácie od r. 2003 do r. 2008 v Sk
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PREHĽAD O DARCOCH - DAR VO VYŠŠEJ HODNOTE AKO 331,- €
V roku 2014 boli nadácii poskytnuté dary v hodnote vyššej ako 331,- €:
1.

Darovacia zmluva 39/N-P/2014 vo výške 770,- € darca Ing. Martin Budzák, zástupca
účastníkov VII. ročníka tenisového turnaja Memoriál Dušana Budzáka - finančné prostriedky určené na činnosť nadácie v zmysle nadačnej listiny.

2.

Organizátori osláv 80. výročia založenia mesta a firmy – 815,16 € - finančné prostriedky určené na činnosť nadácie v zmysle nadačnej listiny.

PRÍJEM 2 % DANE
Za rok 2013 prijaté nadáciou v roku 2014 a zostatok 2 % dane z príjmu za rok 2012, prijatej v roku 2013 a výdaj v roku 2014:
1.

ZOSTATOK Z ROKU 2013
2 % príjmu za rok 2012, prijaté v roku 2013 vo výške 6 743,03 €

2.

PRÍJEM V ROKU 2014
z 2 % z daní právnických a fyzických osôb príjem spolu 10 494,86 €.
Jún 2014
Júl 2014
Príjem spolu

7 198,73
3 296,13
10 494,86
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VÝDAJ V ROKU 2014
1. Spolu výdaj z 2% daní v roku 2014 v počte 58 zrealizovaných darov v celkovej
výške 12 805,00 €, z toho 6 743,03 € - z roku 2013 a 6 061,97€ - z roku 2014,
rozpis je uvedený v prehľade príjmov a výdavkov nadácie v roku 2014.
2. Do roku 2015 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2014 zostatok vo výške
4 432,89 €.
Použitie 2 % dane bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v Obchodnom vestníku č. 13/2015 vydanom dňa 21.01.2015 pod Š000033.
3. Výdaj z ostatných príjmov na dary – finančné výpomoci pre žiadateľov v počte 38
zrealizovaných darov v celkovej výške 8 527,32 €, rozpis je uvedený v prehľade
príjmov a výdavkov nadácie v roku 2014.

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV NADÁCIE V ROKU 2014
Názov
Nadačné imanie
Príjmy nadácie

Spolu príjmy
Výdaje Nadácie
Poplatky

Spolu poplatky
Daň z úrokov
Výdaje z príjmov
2% daní

Hodnota v €
7 966,56
7 966,56
8 167,31
1 585,16
10 494,86
0,48
20 247,81

Poznámka
Stav k 01. 01. 2014
Stav k 31. 12. 2014
Zamestnanci zakladateľov zbierka
Fyzické a právnické osoby
Z 2% dane z príjmov
Úroky za rok 2014

5,00 Iné bankové poplatky
53,80 Poplatok – registrácia 2% NÚ
7,00 Obchodný vestník – zverejnenie výroku audítora a použitia 2%
31,50 Spotreba materiálu
97,30
0,03
350,00 DZ 413/2014/N-V Volejbalový klub VK JUNIOR 2012 POPRAD
150,00 DZ 414/2014/N-V Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Svit
350,00 DZ 408/2014/N-V Marta Zummerová, Liptovská Teplička
250,00 DZ 425/2014/N-V Detský famózny svet, o.z,
Svit
200,00 DZ 422/2014/N-V Filipko, o.z., Poprad
200,00 DZ 421/2014/N-V Materské centrum Bambino, Poprad
805,00 DZ 436-451/2014/N-V 23 detí 16 žiadateľov –
zamestnancov z miest Svit a Poprad
150,00 DZ 428/2014/N-V Miroslav Lajčák, Svit
250,00 DZ 430/2014/N-V Petruščák Ján, Svit
150,00 DZ 432/2014/N-V Detský domov Spišská
Belá
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Názov

Hodnota v € Poznámka
500,00 DZ 431/2014/N-V Norbert Kubaský, Sp. Teplica
200,00 DZ 429/2014/N-V Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Svit
150,00 DZ 433/2014/N-V APOLON, o.z. Poprad
250,00 DZ 452/2014/N-V BKM, Iskra Aréna Svit
150,00 DZ 453/2014/N-V Detský domov Sp. Štiavnik
250,00 DZ 454/2014/N-V Mesto Svit – Zariadenie
opatrovateľskej služby
250,00 DZ 455/2014/N-V Monika Kunošová, Spišské
Bystré
350,00 DZ 459/2014/N-V ZRPŠ pri MŠ Dostojevského, Poprad
300,00 DZ 460/2014/N-V Šport Team, Nová Lesná
200,00 DZ 461/2014/N-V SZUŠ Fantázia, Svit
250,00 DZ 462/2014/N-V OZ Zlatá rybka pri Špeciálnej základnej škole Spišská Belá
300,00 DZ 466/2014/N-V Pro Meliori, n.o., Svit
200,00 DZ 465/2014/N-V ZŠ Mierová, Svit
500,00 DZ 467/2014/N-V ŠK HORAL-Alto, Svit
250,00 DZ 470/2014/N-V Domka, združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad
350,00 DZ 472/2014/N-V Martina Kaňuková, Veľká
Lomnica
300,00 DZ 477/2014/N-V Základná škola, Komenského 2, SVIT
350,00 DZ 478/2014/N-V Súkromná základná škola,
Školská 311, 059 34 Spišská Teplica, Elokované pracovisko Rovná 597/15, 058 01 Poprad
350,00 DZ 479/2014/N-V Rodičovské združenie pri
Obchodnej akadémii, Murgašova 94, 058 22
Poprad
700,00 DZ 481-482/2014/N-V Základná umelecká
škola, Hviezdoslavova 32, 059 21 SVIT
250,00 DZ 483/2014/N-V ZŠ s MŠ Dostojevského
ulica 2616/25, 058 01 Poprad
350,00 DZ 484/2014/N-V Anna Šellengová, 058 01
Poprad
1000,00 DZ 486/2014/N-V Centrum sociálnych služieb
Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 059 35
Batizovce
300,00 DZ 487/2014/N-V OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA
200,00 DZ 489/2014/N-V Miestny odbor Matice slovenskej Batizovce
150,00 DZ 490/2014/N-V ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce
350,00 DZ 491/2014/N-V Pavel Ferenčák, Poprad
350,00 DZ 492/2014/N-V Milan Hadzima, Poprad
200,00 DZ 494/2014/N-V Podtatranský kuriér, s.r.o.,
Poprad
150,00 DZ 495/2014/N-V Eva Gočová, Poprad
350,00 DZ 496/2014/N-V Pavol Žugec, Batizovce
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Názov
Výdaje z príjmov
2% daní
Výdaje z ostatných
príjmov

Hodnota v € Poznámka
150,00 DZ 499/2014/N-V Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit
12 805,00
250,00 DZ 404/2014/N-V Basketbalový klub CHEMOSVIT - „Muži v najlepších rokoch“
200,00 DZ 405/2014/N-V Stolnotenisový klub ADENTO Svit
200,00 DZ 406/2014/N-V Slavomír Fábry, Poprad –
verejné preteky MEMORIÁL ONDREJA FÁBRYHO
250,00 DZ 407/2014/N-V ZO ECHOZ CHEMOSVIT,
Svit – 4. ročník bowlingovej ligy zamestnancov
100,00 DZ 409/2014/N-V sociálna výpomoc bývalému zamestnancovi
350,00 DZ 410/2014/N-V výpomoc zamestnankyni
na rekonštrukciu bytu po požiari
350,00 DZ 411/2014/N-V Športové stredisko detí a
mládeže Poprad-Tatry, o.z. – tréningové účely pre deti a mládež
300,00 DZ 412/2014/N-V Jednota dôchodcov na
Slovensku, ZO, Svit
200,00 DZ 415/2014/N-V sociálna výpomoc žiadateľovi pre ŤZP dieťa
0,24 DZ 416/2014/N-V Senires n.o., Zariadenie
pre seniorov a Domov sociálnych služieb,
Poprad
250,00 DZ 417/2014/N-V sociálna výpomoc žiadateľke
250,00 DZ 418/2014/N-V sociálna výpomoc žiadateľke
350,00 DZ 419/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi
100,00 DZ 420/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnankyni
350,00 DZ 423/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi
200,00 DZ 424/2014/N-V SVITTASENIOR, Svit
250,00 DZ 426/2014/N-V Umelecká agentúra Bell
Canto, Poprad
150,00 DZ 427/2014/N-V Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo
Svite
25,00 DZ 434/2014/N-V Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit
24,00 DZ 435/2014/N-V Občianske združenie
APOLON, Poprad
150,00 DZ 456/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi
150,00 DZ 457/2014/N-V príspevok pre deti – športovcov žiadateľa
200,00 DZ 458/2014/N-V Telovýchovná jednota Štart
Levoča
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Názov

Výdaje z ostatných
príjmov
Výdaje spolu

Hodnota v € Poznámka
200,00 DZ 463/2014/N-V PROGRESFEM, o.z., Poprad
350,00 DZ 464/2014/N-V sociálna výpomoc žiadateľke
150,00 DZ 468/2014/N-V príspevok pre dieťa – ŤZP
športovca žiadateľky
500,00 DZ 469/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi
350,00 DZ 471/2014/N-V sociálna výpomoc bývalému zamestnancovi
150,00 DZ 473/2014/N-V sociálna výpomoc žiadateľke
200,00 DZ 474/2014/N-V Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad
100,00 DZ 475/2014/N-V Dobrovoľná požiarna
ochrana – okresný výbor Poprad
500,00 DZ 476/2014/N-V Basketbalový klub mládeže, Svit
200,00 DZ 480/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnankyni
300,00 DZ 485/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi pre ŤZP syna
28,08 DZ 488/2014/N-V Rodičovské združenie pri
ZŠ s MŠ Spišské Bystré
350,00 DZ 493/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi
350,00 DZ 497/2014/N-V sociálna výpomoc zamestnancovi
150,00 DZ 498/2014/N-V Basketbalový klub CHEMOSVIT - „Muži v najlepších rokoch“
8 527,32
21 429,35
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VÝDAVKY (náklady) NADÁCIE
Na rokovaní dňa 9. januára 2014 uznesením č. 257 správna rada schválila plán výdavkov
na rok 2014 v členení:
1.

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2014:

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie :
- doména
- poplatok za vedenie bežného účtu v banke
- daň z úrokov bežný a termínovaný účet
d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné
f) mzdové náklady
g) náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie:
- poplatok za zverejnenie auditu a použitia 2% v OV
- poplatok za potvrdenia o účtoch v banke
- poplatok notárskemu úradu
- školenie
- nákup drobného hmotného majetku
- nákup odbornej literatúry
- poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR
- poštovné
Plánované náklady na rok 2014 spolu
2.

€
0,00
0,00
20,00
60,00
60,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
60,00
0,00
0,00
0,00
30,00
5,00
265,00

Skutočné výdavky na činnosť nadácie v roku 2014:

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie :
- doména
- poplatok za vedenie bežného účtu v banke
- daň z úrokov bežný a termínovaný účet
d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné
f) mzdové náklady
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie:
- poplatok za zverejnenie auditu a použitia 2% v OV
- poplatok za potvrdenia o účtoch v banke
- poplatok notárskemu úradu
- školenie
- nákup drobného hmotného majetku
- nákup odbornej literatúry
- poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR
- iné (spotreba materiálu)
Skutočné výdavky v roku 2014 spolu
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€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
7,00
5,00
53,80
0,00
0,00
0,00
0,00
31,50
97,33

Nadácia CHEMOSVIT

Na rokovaní dňa 5. februára 2015 uznesením č. 282 správna rada schválila plán výdavkov na rok 2015 v členení:
3.

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2015:

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie :
- doména
- poplatok za vedenie bežného účtu v banke
- daň z úrokov bežný a termínovaný účet
d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné
f) mzdové náklady
g) náklady na prevádzku charitatívnej lotérie
h) náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie:
- poplatok za zverejnenie auditu a použitia 2% v OV
- poplatok za potvrdenia o účtoch v banke
- poplatok notárskemu úradu
- školenie
- nákup drobného hmotného majetku
- nákup odbornej literatúry
- poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR
- iné
Plánované náklady na rok 2015 spolu

€
0,00
0,00
20,00
60,00
200,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
10,00
60,00
0,00
0,00
0,00
30,00
20,00
420,00

1.

V roku 2014 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 nákladov.

2.

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.

3.

Nadácii nevznikli žiadne náklady za prenájom priestorov.

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE
V nadačnej listine v roku 2014 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 2014 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.

16

Nadácia CHEMOSVIT

ZÁVER
Nadácia bola dňa 8. októbra 2014 zapísaná na Notárskom úrade v Poprade do zoznamu
organizácií pre príjem 2 % dane – do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 421/2014.
Výročná správa bola schválená Správnou radou na zasadnutí správnej rady Nadácie
CHEMOSVIT dňa 24. 3. 2015.
Správa audítora o overení účtovnej závierky zo dňa 16. 3. 2015 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 24. 3. 2015

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

Prílohy :

Poďakovania
Správa audítora
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Príloha č. 1 k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT

– Poďakovania V roku 2014 Nadácii CHEMOSVIT za poskytnutú finančnú pomoc poďakovali viaceré organizácie, 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 „poďakovania“ a „fotogaléria“.
Poďakovania:
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce
Základná škola Komenského 2, Svit
Základná škola Mierová 134, Svit
Základná umelecká škola, Svit
Súkromná základná škola, Elokované pracovisko Rovná 597/15, 058 01 Poprad
Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad
Špeciálna základná škola Zimná 21, Spišská Belá
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Svit
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO SZZP Svit
Lukostrelecký klub – Lukostreľba Svit
Basketbalový klub mládeže Svit, tréner kadetov
Basketbalový klub CHEMOSVIT – Muži v najlepších rokoch
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Svit
Stolnotenisový klub ADENTO, Svit
Detský Famózny Svet, Svit
ProMeliori, n.o., Svit
SVITTASENIOR, Svit
DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, Poprad
Športové stredisko detí a mládeže, Poprad-Tatry
Slavomír Fábry, Poprad, organizátor Memoriálu Ondreja Fábryho
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská organizácia, Poprad
Filipko, o.z., Poprad
Detský domov, Spišská Belá
Detský domov, Spišský Štiavnik
Občianske združenie APOLON, Poprad
Telovýchovná jednota Štart Levoča
Miestny odbor Matice slovenskej, Batizovce
Fyzické osoby – 10 poďakovaní
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AUDIT - CONSUIjTING,

s.r.o. anov n/T

Dodatok sprfly auditora

sriladu vyroinej sprdvy s riitovnou zdvierkou
v zmysle zikona 8.540/2007 Z. $ 23 odsek 5

o overeni

".

Zakladatel'om Naddcie CHEMOSVIT
I. Overili sme rid,tovnri z6vierku Nad6cie CHEMOSVIT, a.s. k 3 I . decembru 2014, ku ktorej sme dria
16.03.2015 vydali spr6vu auditora a v ktorej srne vyjadrili n65 n6zor v nasledujricom zneni:
Ndzor

Podl'a n65ho n6zoru, ridtovn6 zSvierka poskyuje vo v5etklch vfznamnych srivislostiach pravdivy
a verny obraz finandnej situ6cie Nad6cie CHEMOSVIT k 31. decembru 2014 a vlisledkLr jej
hospod6reniazarok kondiaci sa k uvedendmu d6tumu v srilade so z6konom o udtovnictve.

II. Overili sme taktieZ sflad vfrodnej spr6vy s vy5Sie uvedenou ridtovnou ziivierkou. Za spr6vnost'
zostavenia vyrodnej spriivy je zodpovedny Statutrirny orgfin Nad6cie CHEMOSVIT. Na5ou rilohou je
vydat' na zitklade overenia nazor o srilade vlrodnej spr6vy s idtovnou z6vierkou.
Overenie t*" v,lkonali v sirlade s medzinrirodnyimi auditorskymi Standardami. Tieto Standardy
poZadujf, aby aurJitor napl6noval a vykonal overenie tak, aby ziskal prirrieranf istotu, Ze inforrn6cie
uvederrd vo vyrodnej spr6ve, ktord sri predmetom zobrazenia v ridtovnej zixierke, si vo vietkych
vyznamnych sflislostiacl-r v srilade s prisluSnou irdtovnou z6vierkou. lnform6cie uvedend v prilohe
vyrodnej spr6vy sme posridili s inform6ciami uvedenyirni v fdtovnej z6vierke k 31. decernbrur 20l4.lne
0daje a inform6cie, ako fdtovn6 inform6cie ziskand z ridtovnej zt*ierky a irdtovnych knilr sme
neoverovali. Sme presveddeni, Ze vykonan6 overovanie poskytuje primerany podklad pre vyjadrenie
nazoru auditora.
Podl'a n65ho niizoru uveden6 ridtovn6 inform6cie vo vfrodnej spr6rve Nadricie CHEMOSVIT posky'tujir
vo vietkych vyznamnych stivislostiach pravdivy a verny obraz o ridtovnej zhvierke k 31. decernbru
2014 a sf v sfladr: so z6konom o ridtovnictve t,. 43112002 Z. z. v zrreni neskor5ich oredoisov.

Vranov n. T., 26.:i.2015
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