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POSLANÍM NADÁCIE JE










rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti spočívajúci vo
financovaní kultúry, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a náboženské účely pre
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá a výstavbu a obnovu ich zariadení,
podpora zdravotníckych a sociálnych zariadení najmä v podtatranskej oblasti,
podpora vedy, podpora škôl a vzdelávacích zariadení, podpora mládeže - žiakov, študentov a
učňov talentovaných a telesne postihnutých na základe odporučenia školy, najmä
v podtatranskej oblasti,
podpora a rozvoj športu a telovýchovy v podtatranskej oblasti,
individuálna pomoc zamestnancom zakladateľa a pomoc starším občanom - bývalým 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
Členstvo v správnej rade sa skončilo k 31.3.2015 Ing. Romanovi Červeňovi, jeho odstúpením.
Štatutárny orgán zakladateľa – Predstavenstvo CHEMOSVIT a.s., svojím uznesením č. 6/2015 zo
dňa 20.4.2015 rozhodlo o zvolení Ing. Mariána Kuruca, za člena správnej rady na ďalšie funkčné
obdobie (od 21.4.2015 do 20.4.2020).
Uznesením č. 290/2015 správna rada zobrala na vedomie informáciu z rokovania Predstavenstva
CHEMOSVIT o zvolení Ing. Mariána Kuruca, riaditeľa spoločnosti STROJCHEM, a.s. na ďalšie
funkčné obdobie (od 21.4.2015 do 20.4.2020) za člena správnej rady Nadácie CHEMOSVIT.

K 31.5.2015 sa vzdala funkcie správcu nadácie Ing. Darina Hudáková. Za novú správkyňu nadácie
bola predstavenstvom Chemosvit a.s. navrhnutá zamestnankyňa Chemosvit a.s. Ing. Beáta Šuhajová. Správna rada dňa 7.5.2015 uznesením č. 293/2015 jednohlasne zvolila Ing. Beátu Šuhajovú
za novú správkyňu nadácie na obdobie od 1.6.2015 do 31.5.2020.

Za revízora nadácie, ktorému skončilo funkčné obdobie k 31.7.2015 bol opätovne navrhnutý doterajší kandidát Ing. Ladislav Jašš. Správna rada uznesením č. 294/2015 jednohlasne zvolila za revízora nadácie Ing. Ladislava Jašša na obdobie 3 rokov od 1.8.2015 do 31.7.2018.
Správna rada
predseda:
podpredseda:
členovia:

Ing. Jaroslav Lučivjanský
Ing. Jaroslav Mervart
Ing. Marián Kuruc
Ing. Gabriela Hudáková
Henrieta Ščavnická

Revízor

Ing. Ladislav Jašš

Správca nadácie

Ing. Beáta Šuhajová
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PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2015
Nadácia zaevidovala v roku 2015 140 žiadostí o finančnú výpomoc, od založenia nadácie to
je 1 093 žiadostí. V roku 2015 nadácia poskytla pomoc 105 žiadateľom (právnickým aj fyzickým
osobám), od založenia nadácie poskytla pomoc 596 žiadateľom.
V roku 2015 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.
Prehľad o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných
príjmov (od zamestnancov a darov do fyzických a právnických osôb) podľa jednotlivých mesiacov
roka 2015:
FEBRUÁR
2015

Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Svit
- fin. príspevok na stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta
Detský famózny svet Svit:
- na činnosť záujmových útvarov DFS Jánošíček, TS Štýl,
Remeselnícke dielne, Improscéna, Média štúdio, na vystúpenie
pri príležitosti Celoslovenskej porady dispečerov
Agentúra DOREMI, Svit
- finančný príspevok na detskú letnú rekreáciu pre detí
zamestnancov
Cirkevná spojená škola, ZŠ Š.Mnoheľa Poprad
- na výmenu opotrebovaných šatňových skriniek
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Svit
- na výdavky spojené s pietnymi spomienkami a kladením
vencov pri výročiach 70. výročia ukončenia 2. sv. vojny,
oslobedenia mesta Svit, SNP a na činnosť organizácie
Plavecký klub Acvite Swim Svit, o.z.
- na nákup plaveckých pomôcok pre kurzy plávania pre deti od
troch rokov a na ich prípravu na plavecké preteky
SPOLU rozdelené fin. príspevky z 2 % dane z príjmu

€
300,00

300,00

1 120,00
300,00

200,00

350,00
2 570,00

Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc na lieky a zdravotný materiál pre
os.hygienu
- sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti (2
zamesntnanci)
- sociálna výpomoc z dôvodu zlej finančnej situácie (2 žiadosti)
žiadateľka z obce Spišské Tomášovce
- sociálna výpomoc kvôli zhoršného zdravotnému stavu a
následnej invalidite
ZO ECHOZ Chemosvit, Svit
- na 5. ročník bowlingovej ligy pre zamestnancov skupiny firiem
zakladateľov
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov

500,00
1 700,00

C E L K O M za FEBRUÁR 2015

4 270,00
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€

150,00
700,00
150,00

200,00
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Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
Detský domov Spišská Belá
- príspevok na financovanie spoznávacích výletov do blízkeho
okolia počas letných prázdnin pre deti z detského domova
Volejbalový klub VK JUNIOR 2012, Poprad
- finančný príspevok na organizáciu mládežníckych športových
podujatí a na materiálové zabezpečenie volejbalového klubu
Klub plávania Aquacity, Poprad
- finančný príspevok na organizáciu medzinárodných plaveckých
pretekov Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza - kategória
žiakov, juniorov a seniorov
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce
- finančný príspevok na zakúpenie ohreivača nosičov tepla a
parafínu pre rehabilitačné potreby prijímateľov sociálnej služby
CSS.
MŠ Komenského, Batizovce
- príspevok na obnovu pomôcok a na úpravu interiéru materskej
školy
Základná umelecká škola vo Svite
- príspevok na zakúpenie nových krojov a zariadenie
audiovizuálneho odboru
OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva, Ružomberok
- finančný prísepvok na nákup diagnostických prístrojov pre túto
kliniku
SPOLU rozdelené fin. príspevky z 2 % dane z príjmu
Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc pri ťažkom ochorení a následnej invalidite
- sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit
- sociálna výpomoc kvôli zhoršného zdravotnému stavu a
následnej invalidite
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov

€

150,00

250,00

250,00

1 000,00

200,00

300,00

1 500,00
3 650,00
€

250,00
350,00

250,00
850,00
4 500,00

C E L K O M za MAREC 2015
MÁJ 2015
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Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc na liečenie pre manželku
- finančný príspevok na zaplatenie školného pre ZŤP dcéru
- príspevok na zakúpenie kuchynských spotrebičov zničených pri
požiari
obyvateľka mesta Svit
- sociálna výpomoc z dôvodu sťaženej finančnej situácie
Mesto Svit
- finančný príspevok na organizáciu prvého ročníka dvojdňového
komunitného festivalu "Svit.kom"
Umelecká agentúra Bell Canto, Poprad
- príspevok na spolufinancovanie nákladov na zorganizovanie
kultúrneho projektu pre občanov mesta Svit - divadelné
predstavenie "Sláva" v podaní Radošinského nainvého divadla
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€

350,00
500,00
500,00
500,00

350,00

150,00
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Bambino, o.z., materské centrum Poprad
- finančný príspevok na nákup guličkového detského bazéna
Šport Team Nová Lesná
- príspevok na organizáciu 16. ročníka Memoriálu Jána Stilla v
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov

300,00
500,00
2 850,00

C E L K O M za MÁJ 2015
JÚN 2015

200,00

Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
ZŠ s MŠ – MŠ 1, Dostojevského Poprad
- finančný príspevok na podporu vzdelávacích aktivít, nákup
odborných metodických príručiek pre didaktickú prax v MŠ
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad
- finančný príspevok na dokúpenie kompenzačných pomôcok
a na činnosť organizácie
Basketbalový klub mládeže, Svit
- finančná podpora na dofinancovanie majstrovských turnajov pre
3 mládežnícke družstvá a podpora talentovaného tímu

€

150,00

200,00

800,00

Alena Kolumberová
- finančná dotácia pre aktívneho športovca – ŤZP syna (diabetik)
100,00
SZUŠ Fantázia, Svit
- finančný príspevok na materiálno-technické vybavenie školy

200,00

Miroslav Lajčák, Svit
- finančný príspevok na podporu dcéry atlétky (príprava splnenie
limitu ME juniorov 2015 Švédsko)
ŠK HORAL – ALTO Slovakia, Svit

150,00

- finančná podpora cyklistického podujatia HORAL JUNIOR
16.8.2015
TJ Štart Levoča – p. Václav Trnka

500,00

- finančný príspevok na 9. ročník Medzinárodného turnaja
nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlingu
Futbalový klub, Svit

200,00

- finančná podpora mládežníckeho futbalu
Mesto SVIT – pre Zariadenie opatrovateľskej služby , Svit

400,00

- finančný príspevok na nákup zostavy nábytku z internetového
portálu www.bazos.sk - do inšpekčnej miestnosti

800,00

EKOMA Tatry
- finančný príspevok na organizáciu športového podujatia Iskra
Streetball a hudobného festivalu Tatrafest
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z 2 % dane z príjmov

300,00
3 800,00

Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc v zložitej finančnej situácii (2 zamestnanci)

€

750,00

Basketbalový klub mládeže, Svit
- finančný príspevok z prostriedkov získaných od účastníkov VIII.
Ročníka Memoriálu D. Budzáka pre kadetov, ako poďakovanie za
dosiahnuté výsledky a úspešnú reprezentáciu
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov

5

745,00
1 495,00
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Vecné dary
ZŠ Komenského, Svit
- vecný dar vo forme 2 ks počítačov pre potreby školy
- vecný dar vo forme fólií z VOS Chemosvit Folie
ZŠ Mierová Svit
- vecný dar vo forme fólií z VOS Chemosvit Folie
Mesto Svit-CVČ Svit
- vecný dar vo forme fólií z VOS Chemosvit Folie
Súkromná základná umelecká škola Fantázia Svit
- vecný dar vo forme fólií z VOS Chemosvit Folie
Vecné dary v hodnote

€
0,24
50,00
50,00
50,00
50,00
200,24
5 495,24

C E L K O M za JÚN 2015
SEPTEMBER
2015

DIČ 2021818942

Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
- finančný príspevok na liečenie v Adeli Centre pre dvojičky so
ZŤP postihnutím
- finančný príspevok na kompenzáciu nákladov na liečenie v
rehabilitačnom centre Liberta v Košiciach
zamestnancom spoločností skupiny firiem zakladateľov
nadácie:
- finančný príspevok na nákup notebooku a tlačiarne pre chorého
syna
- príspevok na krytie nákladov pre dcéru v súvislosti s vydaním
publikácie
- príspevok na 50 % úhradu nákladov na liečenie v kúpeľoch pre
ZŤP dcéru
Klub darcov krvi pri a.s. Chemosvit
- príspevok na organizáciu spoločného stretnutia všetkých darcov
a ocenenie bezpríspevkových darcov
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
- finančná dotácia na zakúpenie schodolezu a stropného zdviháku
pre ľudíSvit
s kombinovaným
postihnutím
Mesto
- Centrum voľného
času, Svit
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s organizáciou
ZŠ Komenského Svit
- príspevok na školský výlet pre deti tejto ZŠ
Pro Meliori, Svit
- príspevok na činnosť Múzea tatranskej kinematografie a
fotografie v St. Smokovci
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z 2 % dane z príjmov
Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc v zložitej finančnej situácii a pri dlhodobej
práceneschopnosti (3 zamestnanci )
- sociálna výpomoc v zložitej životnej situácii po rozsiahlom
požiari v rodinnom dome
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov
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€
300,00
150,00

350,00
150,00
260,00

300,00
300,00
200,00
300,00

200,00
2 510,00
€

1 050,00

1 000,00
2 050,00
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Vecné dary
Obec Batizovce
- vecný dar vo forme výrobkov spoločnosti Chemosvit Fibrochem
a.s.
Vecné dary v hodnote
C E L K O M za SEPTEMBER 2015
NOVEMBER
2015

Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
OZ ĽH Bystrianka, Svit
- finančný príspevok na ženskú spevácku a tanečnú skupinu, ako
podporu na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt

€

59,77
59,77
4 619,77

€

300,00
ZŠ Vyšné Hágy
- finančný príspevok na zakúpenie výpočtovej techniky pre žiakov
školy
ZO SZZP, Svit
- finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
organizácie, na zájazdy po stopách národných kultúrnych
pamiatok, za kultúrou a zdravím
Dobrovoľná požiarna ochrana OV Poprad
- finančný príspevok na okresné vyhodnotenie celoročnej
systematickej činnosti kolektívov mladých hasičov
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z 2 % dane z príjmov

DECEMBER
2015

150,00

200,00

200,00
850,00

Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc v zložitej finančnej situácii pri dlhodobej
nemoci syna
- finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
organizáciu stretnutia cechu bývalých pracovníkov
RFU Ssvit
- príspevok na aktivity s deťmi a mládeťou vo Svite
RZ pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré
- príspevok na nákup vianočných vreciek
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite
- fin. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
realizáciou novoročného stretnutia dôchodcov
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov

300,00
1 475,92

C E L K O M za NOVEMBER 2015

2 325,92

Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
Dychová hudba Sviťanka
- príspevok na činnosť o.z. na rok 2016, na opravu a zakúpenie
hudobných nástrojov, oblečenia na verejné vystúpenia
Lukostrelecký klub - Lukostreľba Svit
- príspevok na rozvoj športovej činnosti, klubové ošatenie a
štartovné
ZŠ Komenského Svit
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s
rekonštrukciou areálu školy a športovísk
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€

500,00

400,00
250,00
25,92

€

500,00

150,00

1 000,00
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Finančné príspevky z 2 % dane z príjmu
CSS Batizovce "Domov pod Tatrami"
- finančný príspevok na podporu a realizáciu aktivít CSS, pobytov,
výletov na kultúrnu a športovú činnosť klientov a prijímateľov
sociálnej služby
Detský famózny svet, Svit
- príspevok na podporu a činnosť záujmových útvarov DFS
Jánošíček, TS Štýl, remeselných dielní, Improscéna, Média štúdio

€

1 000,00

300,00
Mesto Svit - MŠ Mierová Svit
- príspevok na revitalizáciu školského dvora, nákup hojdačiek
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z 2 % dane z príjmov

500,00
3 450,00

Finančné príspevky schválené z ostatných príjmov
- finančný príspevok pri starostlivosti o dve ťažko choré deti obyvateľka Veľkej Lomnice
- príspevok v zložitej finančnej situácii pri starostlivosti o syna obyvateľka Spišskej Belej
- sociálna výpomoc pri sťaženej životnej a finančnej situácii obyvateľ Svitu
zamestnancom a bývalým zamestnancom spoločností
skupiny firiem zakladateľov nadácie:
- sociálna výpomoc v zložitej finančnej situácii pri starostlivosti o
ZŤP syna
- sociálna výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti
Mesto Svit
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s kultúrnym
podujatím
športovkyňa - atlétka zo Svitu
- príspevok na nákup športového oblečenia z podnikovej predajne
Chemosvit Fibrochem a.s.
BK Svit "Muži v najlepších rokoch"
- príspevok na usporiadanie VI. ročníka ročníka Memoriálu
Dušana Kaňuka so spomienkou na hráčov a funkcionárov BK
Chemosvit Iskra Svit
SPOLU rozdelené fin. prostriedky z ostatných príjmov

150,00
1 610,00

C E L K O M za DECEMBER 2015

5 060,00

SPOLU za rok 2015 finančné príspevky
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€
200,00
200,00
100,00

250,00
200,00

360,00

150,00

29 120,93
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V roku 2015 nadácia podporila tieto oblasti :
Prehľad o rozdelení finančných prostriedkov podľa oblastí za obdobie január až
december 2015

zamestnanci
7 230,00 €

kultúra 4 869,77 €
školstvo 3 276,40 €

zdravotníctvo
4 650,00 €

šport
5 245,00 €

sociálna výpomoc
3 849,76 €

Spolu rozdelené finančné prostriedky vo výške : 29 120,93 €

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2015
VÝNOSY (PRÍJMY) NADÁCIE V ROKU 2015
Nadácia od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 mala príjem vo výške 39 121,12€:





od zamestnancov zakladateľov nadácie vo výške 9 790,22 €
z 2 % dane z príjmu roku 2014 vo výške 22 775,59 €
od iných organizácií vo výške 5 550 €.
z úrokov na účtoch v bankách vo výške 1 005,31 €
Príjmy nadácie od r. 2003 do r. 2015

2015

39 121,12

2014

20 247,81

2013

16 855,71

2012

16 436,58

2011

22 172,83

2010

11 748,43

2009

26 187,90
33 991,14

2008

47 758,28

2007
16 971,88

2006

27 921,40

2005
2004
2003

1 314,74
8 068,15
€
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PREHĽAD O DARCOCH - DAR VO VYŠŠEJ HODNOTE AKO 331,- €
V roku 2015 boli nadácii poskytnuté dary v hodnote vyššej ako 331,- €:
1.

Dar vo výške 745 € od Ing. Martin Budzáka, zástupcu účastníkov VIII. ročníka tenisového
turnaja Memoriál Dušana Budzáka - finančné prostriedky určené na činnosť nadácie v zmysle
nadačnej listiny.

2.

Dar od spoločnosti Chemosvit Folie, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit vo výške 2 100 €

3.

Dar od spoločnosti Chemosvit Energochem, Štúrova 101, 059 21 Svit
vo výške 2 950 € .

4.

Dar od spoločnosti Polymount Brno, Cácovická 602/28, 608 00 Brno, Česká Republika vo
výške 500 €.

PRÍJEM 2 % DANE
 Príjem 2 % dane z príjmu FO a PO roku 2014 bol vo výške 22 775,59 €
12 666,09
10 109,50
22 775,59

Jún 2015
Júl 2015
Príjem spolu

 V roku 2015 sa z 2 % prijatej dane z príjmu roku 2014 prijatej v roku 2015 prerozdelilo vo
forme finančných príspevkov 11 597,11 €. Zostatok v sume 11 178,48 € sa preúčtoval
a ostáva na prerozdelenie do roku 2016.
 Zostatok na rozdelenie 2 % dane z príjmu roku 2013 bol vo výške 4 432,89 €. V roku
2015 sa celý zostatok rozdelil na príspevky pre FO a PO.

NÁKLAD (VÝDAJ) V ROKU 2015
 Spolu výdaj z 2% dane z príjmu v roku 2015 v počte 61 zrealizovaných darov
v celkovej výške 16 030 €, z toho 4 432,89 € - zo zostatku dane z príjmov roku 2013
a 11 597,11 € z dane z príjmov roku 2014.
 Do roku 2016 prechádza z 2 % daní prijatých v roku 2015 zostatok vo výške
11 178,48 €.
 Použitie 2 % dane z príjmu bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v Obchodnom vestníku č. 194/2015 vydanom dňa 9.10.2015 pod
Š002067.
 Výdaj z ostatných príjmov na dary – finančné výpomoci pre žiadateľov v počte 44 zrealizovaných darov v celkovej výške 13 090,93 €.
Rozpis ostatných darov a darov z 2 % dane z príjmu je uvedený v tabuľke „Prehľad
o schválených a rozdelených finančných prostriedkoch z 2 % dane z príjmu a z ostatných
príjmov (od zamestnancov a darov do fyzických a právnických osôb) podľa jednotlivých
mesiacov roka 2015“ na str. 3-9 VS.
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PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH,
KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ
ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA
1. Finančný príspevok pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ZO Svit na stretnutie seniorov
mesta svit s primátorom mesta a poslancami
(realizácia, doklady - 1/2015,suma 300 €)
2. Finančný príspevok pre ZO ECHOZ CHEMOSVIT na organizáciu 5. ročníka bowlingovej ligy pre zamestnancov skupiny firiem zakladateľov
(realizácia, doklady - 1 až 4/2015, suma 500 €)
3. Finančný príspevok pre Plavecký klub ActiveSwim, o.z. na kurzy plávania a plavecké
preteky pre deti (realizácia, doklady - rok 2015, suma 350 €)
4. Finančný príspevok pre pani zo Spišských Tomášoviec, ako finančnú výpomoc v zložitej finančnej situácii kvôli zhoršenému zdravotnému stavu a následnej invalidite (doklady – 02 až 04/2015, suma 200 €)
5. Finančný príspevok pre bývalého zamestnanca ako sociálna výpomoc na lieky a zdravotný materiál pre osobnú hygienu ( doklady – 02 až 03/2015, suma 150 €)
6. Finančný príspevok pre Cirkevnú spojenú školu, ZŠ Š.Mnoheľa, Poprad na zakúpenie
kovových botníkov pre žiakov školy a na materiálne zabezpečenie školy(realizácia 02/2015, suma 300 €)
7. Finančný príspevok pre Detský Famózny Svet, o.z., Svit na činnosť záujmových útvarov: DFS Jánošíček, TS Štýl, Remeselníckych dielní, Improscénaa, Média štúdio (realizácia, doklady – 02 až 03/2015, suma 300 €)
8. Finančný príspevok pre zamestnankyňu spoločnosti zakladateľov ako sociálna výpomoc kvôli dlhodobej práceneschopnosti (doklady – 02/2015, suma 350 €)
9. Finančný príspevok pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Svit na činnosť organizácie a na výdavky spojené s pietnymi spomienkami a kladením vencov pri
výročiach 70. výročie ukončenia 2. sv. vojny, oslobodenie mesta, SNP. (realizácia –
02/2015, suma 200 €)
10. Finančný príspevok zamestnancovi zakladateľov ako sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. (realizácia – 02/2015)
11. Finančný príspevok zamestnancovi zakladateľov ako sociálna výpomoc z dôvodu zlej
finančnej situácie (realizácia 02/2015, suma 150 €)
12. Finančný príspevok pre CSS Batizovce, Domov pod Tatrami na zakúpenie ohrievača
nosičov tepla a parafínu pre rehabilitačné potreby prijímateľov sociálnej služby v CSS.
(realizácia 03/2015, doklady – 06/2015, suma 1 000 €)
13. Finančný príspevok pre OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok na nákup diagnostických prístrojov pre kliniku vnútorného lekárstva. (realizácia – 03/2015,
suma 1 500 €)
14. Finančný príspevok pre Klub plávania AQUACITY Poprad, na organizáciu medzinárodných plaveckých pretekov „Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza kategória žiakov, juniorov, seniorov v areáli kúpaliska (realizácia, doklady– 03/2015, suma 250 €)
15. Finančný príspevok pre Volejbalový lub VK JUNIOR 2012 Poprad na organizáciu mládežníckych športových podujatí a na materiálové zabezpečenie volejbalového klubu
(realizácia - 03/2015, suma 250 €)
16. Finančný príspevok obyvateľovi mesta Poprad ako sociálna výpomoc z dôvodu ťažkého ochorenia a následnej invalidite. (realizácia 03/2015, doklady 03-05/2015, suma
250 €)
17. Finančný príspevok pre ZUŠ Svit na zakúpenie nových krojov a zriadenie audiovizuálneho odboru (realizácia 03/2015, doklady 11/2015, suma 300 €)
18. Finančný príspevok pre MŠ Batizovce na obnovu pomôcok a na úpravu interiéru materskej školy (realizácia 03/2015, suma 200 €)
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19. Finančný príspevok pre Detský domov Spišská Belá na financovanie spoznávacích
výletov do blízkeho okolia počas letných prázdnin pre deti detského domova (realizácia 04/2015, suma 150 €)
20. Finančný príspevok pre zamestnanca ako sociálna výpomoc z dôvodu sťaženej finančnej situácie kvôli dlhodobej práceneschopnosti (realizácia 04/2015, doklady
05/2015, suma 350 €)
21. Finančný príspevok pre Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit na nákup výrobkov z podnikovej predajne Chemosvit Fibrochem a.s. pre potreby hokejového klubu
(realizácia 4/2015, suma 250 €)
22. Finančný príspevok pre Mesto Svit a organizáciu dvojdňového komunitného festivalu
„SVIT.kom“ (realizácia 05/2015, suma 350 €)
23. Finančný príspevok pre zamestnanca zakladateľov na zakúpenie kuchynských spotrebičov zničených pri požiari (realizácia, doklady 05/2015, suma 500 €)
24. Finančný príspevok pre Umeleckú agentúru Bell Canto, Poprad na zorganizovanie
kultúrneho projektu pre občanov mesta Svit – divadelné predstavenie „Sláva“ v podaní
Radošinského naivného divadla (realizácia 05/2015, suma 150 €)
25. Finančný príspevok pre zamestnanca zakladateľov na zaplatenie školného na súkromnej základnej škole v špeciálnej triede, pre dcéru so zdravotným postihnutím (realizácia 05/2015, doklady - školský rok 2015, suma 500 €)
26. Finančný príspevok pre Materské centrum Bambino Poprad na nákup guličkového
bazéna pre deti (realizácia 05/2015, suma 200 €)
27. Finančný príspevok pre obyvateľa Liptovskej Tepličky na liečenie pre zdravotne postihnutú manželku (realizácia 05/2015, doklady 07/2015, suma 350 €)
28. Finančný príspevok pre Šport Team OZ, Nová Lesná na organizáciu 16. ročníka Memoriálu Jána Stilla v behu do vrchu (realizácia 05/2015, doklady 07/2015, suma 300 €)
29. Finančný príspevok pre pani zo Svitu ako sociálna výpomoc kvôli zhoršenému zdravotnému stavu a sťaženej finančnej situácii (realizácia 05/2015, doklady 05-11/2015,
suma 500 €)
30. Vecný dar pre ZŠ Komenského 2, Svit vo forme 2 ks počítačov HP Compaq pre potreby ZŠ (realizácia 06/2015, suma 0,24 )
Vecný dar pre ZŠ Komenského2 , Svit vo forme fólií pre potreby ZŠ (realizácia
06/2015, suma 50 €)
Vecný dar pre ZŠ Mierová 134, Svit vo forme fólií pre potreby ZŠ (realizácia 06/2015,
suma 50 €)
Vecný dar pre Mesto Svit – Centrum voľného času vo forme fólií pre potreby CVČ vo
Svite (realizácia 07/2015, suma 50 €)
Vecný dar pre Súkromnú základnú umeleckú školu Fantázia, Svit vo forme fólií pre potreby SZUŠ Svit (realizácia 06/2015, suma 50 €)
31. Finančný príspevok pre pani z obce Liptovská Teplička ako sociálna výpomoc z dôvodu sťaženej finančnej situácie (realizácia 06/2015, suma 250 €)
32. Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad na podporu vzdelávacích aktivít, na nákup odborných metodických príručiek pre didaktickú prax v MŠ
(realizácia 06/2015, doklady 08/2015, suma 150 €)ň
33. Finančný príspevok pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad na zakúpenie pomôcok a na činnosť organizácie (realizácia 06/2015, suma 200 €)
34. Finančný príspevok pre matku syna, ktorý sa venuje aktívnej športovej činnosti napriek diagnóze cukrovka (realizácia, doklady 06/2015, suma 100 €)
35. Finančný príspevok pre Súkromnú základnú umeleckú školu Fantázia, Svit na materiálno-technické vybavenie školy (realizácia 06/2015, suma 200 €)
36. Finančný príspevok pre ŠK HORAL-ALTO Slovakia, Svit na spolufinancovanie nákladov detských a rodinných súťaží HORAL JUNIOR v rámci viacdenného etapového
cyklistického MTB maratónu HORAL TOUR (realizácia 06/2015, suma 500 €)
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37. Finančný príspevok pre TJ Štart Levoča na organizáciu IX. Ročníka Medzinárodného
turnaja nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlingu (realizácia 06/2015, suma
200 €)
38. Finančný príspevok pre Futbalový klub Svit na podporu mládežníckeho futbalu (realizácia 06/2015, suma 400 €)
39. Finančný príspevok pre zamestnankyňu spoločnosti zakladateľov ako sociálna výpomoc v zložitej finančnej situácii (realizácia 06/2015, suma 250 €)
40. Finančný príspevok pre zamestnanca spoločnosti zakladateľov – pre jeho dcéru atlétku, na športovú prípravu a splnenie limitu na ME juniorov 2015 (realizácia 06/2015,
doklady 07-08/2015, suma 150 €)
41. Finančný príspevok pre Mesto Svit – ZOS, kpt. Nálepku 42, Svit na nákup nábytku pre
toto zariadenie (realizácia 06/2015, suma 800 €)
42. Finančný príspevok pre EKOMA TATRY, s.r.o., Poprad, na spolufinancovanie nákladov v súvislosti so športovým dňom „Iskra streetball Svit“ a organizáciou hudobného
festivalu „Tatrafest 2015“ (realizácia 07/2015, suma 300 €)
43. Finančný príspevok pre Basketbalový klub mládeže, Iskra Aréna Svit na dofinancovanie majstrovských turnajov pre 3 mládežnícke družstvá a na podporu talentovaného
tímu (realizácia 06/2015, suma 800 €)
44. Finančný dar z prostriedkov získaných z VIII. ročníka Memoriálu Dušana Budzáka pre
kadetov Basketbalového klubu mládeže, Svit (realizácia 06/2015, suma 745 €)
45. Finančný príspevok pre zamestnankyňu spoločnosti zakladateľov ako sociálnu výpomoc z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich so zdravotnými problémami (realizácia
7/2015, suma 250 €)
46. -67. Finančný príspevok pre deti zamestnancov zakladateľov na detský letný tábor vo
Vyšnej Slanej – Betliari, organizovaný tatranskou agentúrou DOREMI. Táboru sa zúčastnilo 32 detí zamestnancov zakladateľov. (realizácia 07/2015,
celková suma 1 120 €)
68. Finančný príspevok pre Klub darcov krvi pri Chemosvit a.s., Svit na financovanie klubových aktivít, na získavanie nových členov a ocenenie bezpríspevkových darcov krvi
(realizácia 8/2015, doklady 09/2015, suma 300 €)
69. Vecný dar pre Obecný úrad Batizovce vo forme výrobkov z podnikovej predajne
Chemosvit Fibrochem, a.s., Svit pri príležitosti osláv 71. výročia SNP a organizovania
kultúrno-spoločenskej akcie „Vatra zvrchovanosti“ (realizácia, doklady 08/2015, suma
59,77 €)
70. Finančný príspevok pre ZŠ Komenského 2, Svit na spolufinancovanie výletu a výstavy Titanic v Bratislave pre žiakov II. stupňa tejto ZŠ (realizácia 09/2015, suma 300 €)
71. Finančný príspevok pre zamestnankyňu spoločnosti zakladateľov ako sociálnu výpomoc v zložitej finančnej a životnej situácii, na nákup oblečenia na liečenie pre 2 choré
deti (realizácia 09/2015, suma 200 €)
72. Finančný príspevok pre pani z Kežmarku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s rehabilitačným pobytom pre jej dvojičky (realizácia 09/2015, doklady 11/2015, suma
300 €)
73. Finančný príspevok pre pani zo obce Spišské Bystré na spolufinancovanie nákladov
na liečenie v rehabilitačnom centre Liberta v Košiciach pre ZŤP syna (realizácia
09/2015, doklady 10/2015, suma 150 €)
74. Finančný príspevok pre zamestnankyňu spoločnosti zakladateľov na zakúpenie notebooku a tlačiarne ako pomôcku pre ľahšiu výučbu v škole pre jej postihnutého syna
(realizácia 09/2015, suma 350 €)
75. Finančný príspevok pre zamestnanca spoločnosti zakladateľov ako sociálnu výpomoc
v zložitej životnej a finančnej situácii z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti (realizácia 09/2015, suma 500 €)
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76. Finančný príspevok pre dcéru zamestnanca zakladateľov na čiastočné dofinancovanie
nákladov spojených s vydaním publikácie (realizácia 09/2015, suma 150 €)
77. Finančný príspevok pre zamestnanca spoločnosti zakladateľov ako sociálnu výpomoc
pri dlhodobej práceneschopnosti a zložitej životnej situácii (realizácia 09/2015, suma
350 €)
78. Finančný príspevok pre Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Poprade, na čiastočnú úhradu nákladov pri nákupe schodolezu a stropného zdviháku pre ľudí s kombinovaným postihnutím ( realizácia 09/2015, suma 300 €)
79. Finančný príspevok pre zamestnanca z firmy zakladateľov na čiastočnú úhradu nákladov liečebného pobytu v kúpeľoch pre jeho postihnutú dcéru (realizácia, doklady
09/2015, suma 260 €)
80. Finančný príspevok pre Mesto Svit – Centrum voľného času - na činnosť a aktivity
CVČ (realizácia 11/2015, suma 200 €)
81. Finančný príspevok pre zamestnanca z firmy zakladateľov ako sociálnu výpomoc
v zložitej finančnej a životnej situácii, ktorá vznikla požiarom rodinného domu (realizácia 09/2015, suma 1 000 €)
82. Finančný príspevok pre Pro Meliori, o.z. Svit, na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s chodom múzea, spracovaním materiálov a propagáciou autorov tatranskej kinematografie a fotografie (realizácia, doklady 09/2015, suma 200 €)
83. Finančný príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO SZZP Svit na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou organizácie, na organizovanie zájazdov po stopách národných kultúrnych pamiatok, za kultúrou a za zdravím (realizácia 10/2015, suma 200 €)
84. Finančný príspevok pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu – OV Poprad na okresné vyhodnotenie celoročnej systematickej činnosti kolektívov mladých hasičov (reaizácia
10/2015, suma 200 €)
85. Finančný príspevok pre bývalých zamestnancov z firmy zakladateľov na čiastočnú
úhradu výdavkov spojených s organizovaním stretnutia bývalých pracovníkov cechu
„Celofánu“ (realizácia 11/2015, doklady 12/2015, suma 400 €)
86. Finančný príspevok pre OZ Ľudová hudba Bystrianka, pre ľudovú hudbu, pre ženskú
spevácku skupinu a tanečnú skupinu Bystrianka, ako podporu na rozvoj a ochranu
duchovných a kultúrnych hodnôt (realizácia, doklady 11/2015, suma 300 €)
87. Finančný príspevok pre Mesto Vysoké Tatry – ZŠ Vyšné Hágy na zakúpenie výpočtovej techniky pre žiakov tejto školy (realizácia 11/2015, doklady 12/2015, suma 150 €)
88. Finančný príspevok pre zamestnanca z firmy zakladateľov ako sociálna výpomoc
v zložitej finančnej a životnej situácii pre ťažko chorého syna (realizácia 11/2015, suma 500 €)
89. Finančný príspevok pre RFU, Svit na úhradu nákladov spojených s činnosťou a prácou detí a mládeže zo Svitu (realizácia 11/2015, suma 250 €)
90. Finančný príspevok pre RZ pre ŽŠ s MŠ Spišské Bystré na nákup 300 ks vianočných
vreciek z VOS Chemosvit Folie a.s. (realizácia, doklady 11/2015, suma 25,92 €)
91. Finančný príspevok na stretnutie seniorov mesta Svit s primátorom a poslancami MsZ
vo Svite pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, ZO Svit v spolupráci s Klubom seniorov na ul. Štúrovej vo Svite, s Klubom seniorov Bôrik, Klubom absolventov Baťovej
školy, ZO Slovenského zväzu profifašistických bojovníkov a ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých (realizácia 11/2015, suma 300 €)
92. Finančný príspevok pre CSS Batizovce - Domov pod Tatrami na podporu pri realizácií
aktivít CSS, pobytov, výletov, na kultúrnu a športovú činnosť klientov a prijímateľov
sociálnej služby CSS (realizácia 12/2015, suma 1 000 €)
93. Finančný príspevok pre Mesto Svit – na kultúrny program a vystúpenie organizované
mestom v rámci Vianočných programov (realizácia, doklady 12/2015, suma 360 €)
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94. Finančný príspevok pre zamestnanca z firmy zakladateľov ako sociálnu výpomoc
v zložitej životnej a finančnej situácii pri starostlivosti o postihnutého syna (realizácia
12/2015, suma 250 €)
95. Finančný príspevok pre zamestnankyňu zo spoločnosti zakladateľov ako sociálna výpomoc v zložitej finančnej a životnej situácii z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
(realizácia 12/2015, suma 200 €)
96. Finančný príspevok pre obyvateľa mesta Svit ako sociálna výpomoc pri zvýšených
nákladoch na zdravotnú starostlivosť po operácii kolenného kĺbu (realizácia 12/2015,
suma 100 €)
97. Finančný príspevok pre Lukostrelecký klub – Lukostreľba Svit na rozvoj športovej činnosti spojenej s reprezentáciou klubu, na klubové ošatenie, náklady na štartovné
a technické vybavenie klubu (realizácia 12/2015, suma 150 €)
98. Finančný príspevok pre Dychovú hudbu Sviťanka, Svit na činnosť občianskeho združenia, na zakúpenie a opravu hudobných nástrojov, na nákup oblečenia pre verejné
vystúpenia (realizácia 12/2015, suma 500 €)
99. Finančný príspevok pre Basketbalový klub CHEMOSVIT „Muži v najlepších rokoch“ na
usporiadanie 6. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka so spomienkou na hráčov
a funkcionárov a rozhodcu klubu (realizácia, doklady 12/2015, suma 150 €)
100. Finančný príspevok pre pani zo Spišskej Belej ako sociálnu výpomoc v ťažkej finančnej a životnej situácii pri starostlivosti o ťažko chorého syna (realizácia 12/2015,
suma 200 €)
101. Finančný príspevok pre pani z obce Veľká Lomnica ako sociálna výpomoc v zložitej
finančnej situácii pri starostlivosti o dve ťažko choré dcéry (realizácia 12/2015, suma
200 €)
102. Finančný príspevok pre Detský Famózny Svet, Svit na činnosť záujmových útvarov:
DFS Jánošíček, TS Štýl, Remeselníckych dielní, Improscéna, Média štúdio (realizácia
12/2015, suma 300 €)
103. Finančný príspevok pre Mesto Svit – MŠ Mierová 141, Svit na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s nákupom komponentov a prvkov na školský dvor pre deti tejto materskej školy (realizácia 12/2015, suma 500 €)
104. Finančný príspevok pre dcéru – atlétku, zamestnanca firmy zakladateľov na nákup
športového oblečenia v podnikovej predajni Chemosvit Fibrochem, a.s. (realizácia,
doklady 12/2015, suma 150 €)
105. Finančný príspevok pre ZŠ Komenského 2, Svit na čiastočnú úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou areálu školy, úpravu športovísk (realizácia 12/2015, suma
1 000 €)
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PREHĽAD VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK NÁKLADOV A VÝNOSOV NADÁCIE
V ROKU 2015
Názov
Výnosy, v tom:

Spolu výnosy
Náklady:
Náklady na správu,
v tom:

Hodnota v €
8 963,72
826,50
22 775,59
1 005,31
5 550,00
39 121,12

16,50

Iné poplatky
Poplatok – registrácia 2% NÚ
Obchodný vestník – zverejnenie výroku audítora a použitia 2%
Správny poplatok MV SR

24,40

Spotreba materiálu

120,00
Poskytnuté dary
spolu, v tom:

Rezerva na audit účtovnej závierky

193,23
29 120,93
8 450,00
4 130,92
2 580,00
13 450,00
510,01

Spolu náklady

Zamestnanci zakladateľov zbierka
Fyzické a právnické osoby
Z 2% dane z príjmov
Úroky za rok 2015
Prijaté príspevky od právnických osôb

240,70
19,00
53,80
7,00

Daň z úrokov

Poznámka

Poskytnuté dary fyzickým osobám
Poskytnuté dary právnickým osobám
Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu fyzickým osobám
Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu právnickým osobám
Vecné dary poskytnuté fyzickým
a právnickým osobám

29 554,86
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NÁKLADY (VÝDAVKY) NADÁCIE
1.
Na rokovaní dňa 5. februára 2015 uznesením č. 282 správna rada schválila plán
nákladov na rok 2015 v členení:
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

2. Prehľad skutočných nákladov v roku 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) 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
- poplatky pri zmene správcu
- nákup drobného hmotného majetku
- nákup odbornej literatúry
- poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR
- iné (spotreba materiálu)
Skutočné výdavky v roku 2015 spolu
17

€
0,00
0,00
0,00
0,00
193,26
0,00
0,00
0,00
7,00
10,00
53,80
9,00
0,00
0,00
16,50
24,40
313,96
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3. Na rokovaní 16.2.2016, uznesením č. 302 správna rada nadácie schválila plán nákladov na rok 2016

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2016
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie :
- audit účtovnej závierky
- 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 2016 spolu

€
0,00
0,00
120,00
20,00
60,00
20,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
10,00
60,00
0,00
0,00
0,00
30,00
20,00
360,00

1.

V roku 2015 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 2015 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 2015 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.
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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.
Správa audítora o overení účtovnej závierky zo dňa 18. 3. 2016 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 11.4.2016

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 2015 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:





















Cirkevná spojená škola, Dlhé Hony 3522/2, Poprad
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Poprad
Mesto Svit
Kadeti Basketbalového klubu mládeže, Svit
ZŠ s MŠ Poprad – Matejovce
Futbalový klub, Svit
Organizátori Memoriálu Jána Stilla v Novej Lesnej
Detský Famózny Svet, Svit
CSS Batizovce – Domov pod Tatrami
Obec Batizovce
TJ Štart Levoča
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad
ZŠ Komenského 2, Svit
OZ Nádej pre ľudí s mentálnym postihnutím, Poprad
Ľudová hudba Bystrianka, Svit
Pro Meliori, o.z., Svit
OZ pre telesne postihnuté deti Poprad
Lukostrelecký klub – Lukostreľba Svit
Mesto Vysoké Tatry – ZŠ Vyšné Hágy
7 poďakovaní od fyzických osôb
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Príloha č. 2 k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT
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Príloha č. 2 k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT
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Príloha č. 2 k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT
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Príloha č. 2 k výročnej správe Nadácie CHEMOVIT
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