VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2020

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

MAREC 2021

Nadácia CHEMOSVIT, Štúrova 101, 059 21 SVIT

IČO 378 848 67

DIČ 2021818942

POSLANÍM NADÁCIE JE

je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom:
 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
V sociálnej oblasti nadácia podporuje hlavne opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup
zdravotníckych 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 regionálne 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 alebo 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 katastrofy a iné mimoriadne udalosti či potreby.
ORGÁNY NADÁCIE
Správna rada
predseda:
podpredseda:
členovia:

Revízor

Ing. Jaroslav Lučivjanský
Ing. Jaroslav Mervart
Ing. Marián Kuruc
Ing. Gabriela Hudáková
Ing. Marián Kacvinský
Ing. Ladislav Jašš

Funkčné obdobie správnej rady trvá do 23.5.2023.

I. PREHĽAD O ČINNOSTI NADÁCIE V ROKU 2020
V roku 2020 nadácia zaevidovala 124 žiadostí o finančnú výpomoc. Od založenia nadácie to
je 1 899 žiadostí. V roku 2020 nadácia schválila 68 žiadostí (právnické a fyzické osoby) a od založenia
nadácie poskytla pomoc 1 141 žiadateľom.
V roku 2020 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 príjmov (od zamestnancov a darov od fyzických a právnických osôb) počas roka 2020:

1.) Dary darované z asignácie 2 % dane z príjmov
Použitie v roku 2020, z 2% z prijatých daní z roku 2020 z podielu zaplatenej dane z roku 2019

Suma
(EUR)

Žiadateľ-organizácia

Predmet žiadosti

Agentúra DOREMI, SVIT

Detský letný tábor Vyšné Ružbachy organizovaný agentúrou DOREMI SVIT

770

Žiadosť o finančný príspevok na zlepšenie životných a
zdravotných podmienok pre imobilného dôchodcu

200

Žiadosť o finančný príspevok na prekonanie obdobia po
úmrtí mamy, dlhoročnej zamestnankyne Chemosvit Folie
s.r.o.

500

Žiadosť o finančný príspevok na dovolenkový pobyt pre
pre telesne a mentálne postihnutých klientov stacionára.

300

Žiadosť o fin.príspevok na nové plášte na invalidný vozík

200

Žiadosť o fin. príspevok pre syna na zlepšenie zdravotného stavu a rehabilitácie

250

Detský famózny svet, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záujmových útvarov OZ DFS Svit

300

ALS Memoriál Jána Svočáka, Svit,
Športuj srdcom o.z.

Žiadosť o finančný príspevok na podporu charitatívneho
podujatia - 4. ročník ALS beh Memoriál Jána Svočáka

300

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Svite

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť organizácie v
roku 2020

300

ZO Slov.zväzu zdravotne postihnutých Svit

Žiadosť o finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s kultúrnymi podujatiami a činnosťou členov ZO SZZP SVIT

200

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na zlepšenie životnej situácie na invalidnom dôchodku

350

Dychová hudba Sviťanka, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť spolu v roku
2020.

300

Umelecká agentúra BELL CANTO,Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť

200

Fyzická osoba

Žiadosť o sociálnu výpomoc v zložitých finančných a životných podmienkach

300

Fyzická osoba

Žiadosť o sociálnu výpomoc v ťažkej finančnej situácii, na
rehabilitácii, liečenie

300

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej situácii

500

Fyzická osoba

Fyzická osoba
Lúčik Nádeje pre Nepál, Poprad

Fyzická osoba
Fyzická osoba

Fyzická osoba
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Infinity sport team Liptovská Teplička

Žiadosť o finančný príspevok na športové podujatie - Beh
SNP 2020

200

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na skvalitnenie služieb zrakovo postihnutých občanov, na materiálno-technické dovybavenie pre potreby členov, na činnosť organizácie a
pod.

200

Ošetrovateľské centrum SD, HumenŽiadosť o príspevok na podporu SENIOR BOXOV 2020
né

1358

Materská škola Svit, Mierová 141

Žiadosť o finančný príspevok na dezinfekčné prostriedky
pre MŠ

350

A.S.P Ski Veľká Lomnica

Žiadosť o príspevok na podporu lyžiarskeho klubu A.S.P.
pre syna, reprezentanta v alpskom lyžovaní

500

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný dar na podporu športového talentu
dcéry

100

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na lieky pre syna s ťažkou diagnózou

200

Mesto Svit- Zariadenie opatrovateľskej služby

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie materiálnotechnického vybavenia pre ZOS vo SVITE.

1500

Mesto Svit - CVČ Svit

Žiadosť o fin.príspevok na fungovanie mládežníckeho
parlamentu a na materiálno-technické zabezpečenie do
priestorov mlád.parlamentu vo Svite

200

Mládežnícky hokejbalový klub Lords
Žiadosť o fin.príspevok na vykrytie časti nákladov spojeBall Svit Centra talentovanej mládeže
ných s extraligovými dohrávkami
CTM Worms SHbÚ

750

TJ Štart Levoča

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť TJ a na náklady
spojené s organizovaním súťaží v kolkoch

200

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na liečenie pre dcéru s autizmom

500

BKM ISKRA Svit

Žiadosť o fin.príspevok na podporu TATRAFEST Streetball 2020

700

Nemocnica Poprad, a.s.

Žiadosť o zakúpenie materiálno-technického vybavenie
pre potreby rehabilitačného strediska Chemosvit a Finchem a.s.

1348

Nemocnica Poprad, a.s.

Žiadosť o zakúpenie materiálno-technického vybavenie
pre potreby rehabilitačného strediska Chemosvit a Finchem a.s.

428

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a životnej
situácii

200

OZ Svittasenior, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ

200

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA

Žiadosť o finančný príspevok pre ĽH a ženskú spevácku
skupiny Bystrianka, na podporu a činnosť v r. 2020

400
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ŠK HORAL – ALTO Slovakia

Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia HORAL JUNIOR 2020

500

OZ Rodinné centrum AKO DOMA,
Svit

Žiadosť o fin.príspevok na podujatie "Prázdninové leto"

400

Žiadosť o fin.príspevok na tlač fotografií a na prípravu
výstavy v Mestskej Knižnici vo Svite

350

Fyzická osoba

Slovenský zväz chovateľov Oblastný
Žiadosť o fin. príspevok na činnosť organizácie ,
výbor SZCH Poprad

200

Žiadosť o fin. príspevok na materiálno-technické zabezpeTerapeutické ihrisko Janka, prevádzčenie potrieb ihriska pre plnohodnotnejší život detí a rodika Velické nám. Poprad
čov tohto zariadenia

350

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na podporu dcéry na tréningovú
prípravu na Halové ME, MS

200

Svetové združenie býv.politických
väzňov, Poprad

Žiadosť o fin.príspevok na sponzorstvo pamätnej tabule
obch.zást. Firmy Baťa vo Svite - Jánovi Bendíkovi

300

Žiadosť o fin.príspevok na rehabilitácie pre syna s DMO.

250

ZŠ Komenského 2, SVIT

Žiadosť o fin.príspevok na materiálno-technické zabezpečenie školského klubu v ZŠ

500

Spišská katolícka charita, Dom Charitas Panny Márie Lurdskej, Spišský
Štiavnik

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť charitného domu

500

Materská škola Svit, Mierová 141

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické
zabezpečenie potrieb MŠ, na dezinfekciu, čistiace prostriedky a pod.

300

OZ Rodinné centrum AKO DOMA,
Svit

Žiadosť o finančnú podporu na materiálno-technické zabezpečenie potrieb OZ

500

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska,
Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť členov ZO JDS
vo Svite

300

Red Arrows Poprad, o.z.

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ

200

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na úpravu kúpelne po nainštalovaní stoličkového výťahu.

300

Žiadosť o finančný príspevok na účely tvorby knižnej publikácie, ktorá bude dokumentovať požiarnu ochranu v
okrese Poprad a okolí Vysokých Tatier

500

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie pre ťažko
postihnuté dieťa

300

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie pre dcéru so
zdravotným postihnutím

300

Dychová hudba Sviťanka, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na opravu plechových dychových nástrojov.

300

OZ Wonderfull, Spišská Teplica

Žiadosť o dar na podporu akcie "Ľúbime pomáha" - rúška
pre Dom seniorov v Tatr.Štrbe

100

Fyzická osoba

Fyzická osoba
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Žiadosť o fin. príspevok na podporu kultúrneho podujatia vianočná jazda kočom pre obyvateľov mesta a okolia

300

Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie života pre dvojičky
s cystickou fibrózou, na nevyhnutné pomôcky, dezinfekciu
a ochranné prostriedky a pod,.

500

Žiadosť o fin.príspevok na kondičnú atletickú prípravu a
pomôcky s ňou súvisiace

300

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť klubu, na tréningovú prípravu a pod.

300

Žiadosť o finančný príspevok na nákup pomôcok pre ZŤP
syna

250

Žiadosť o fin.príspevok na podporu geoturzimu, banského
múzejnictva, zachovania starých banských diel pre ďalšie
generácie

250

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pre ZŤP syna, na
hygienické pomôcky, lieky, výživu a pod.

1000

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na nákladnú liečbu pri viacerých
ochoreniach.

200

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok pre ZŤP dcéru, na liečenia, operáciu a pod.

500

Svittasenior, o.z. Svit

Žiadosť o fin.príspevok pri príležitosti 10. výročia založenia
súboru, na aktivity, slávnostnú výročnú schôdzu v I. štvrťroku roka 2021

300

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o vecný dar pre klientov a poberateľov soc.služby
vo forme výrobkov –tašiek a vreciek

91

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o finančný dar na činnosť centra, pre klientov a
poberateľov soc.služby

675

SZUŠ Fantázia Svit

Fyzická osoba
Fyzická osoba
Klub hasičského športu Svit

Fyzická osoba
Banícky cech horného Spiša, Poprad-Kvetnica

25 920
Použitie v roku 2020, z 2% z prijatých daní z roku 2020

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o finančný dar na činnosť centra, pre klientov a
poberateľov soc.služby

25

2.) Dary darované z ostatných príjmov

V roku 2020 bol z ostatných príjmov darovaný VECNÝ DAR vo výške 39 € pre Mesto-Svit-Mládežnícky
parlament – palety na výrobu dreveného nábytku.
Spolu rozdelené finančné prostriedky vo výške : 25 984€
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Prehľad o rozdelení finančných prostriedkov v roku 2020
Prehľad súm a oblastí, kde nadácia smerovala finančné prostriedky v roku 2020 (z 2 % dane z príjmu
a ost.príjmu) :
zamestnanci –
soc.výpomoc
zamestnanci tábor
zdravotníctvo
sociálna výpomoc
- ostatní
šport
školstvo
kultúra
S PO L U

4 250 €
770,00 €
5 184,00 €
4 542,00 €
4 450,00 €
1 888,00 €
4 900,00 €
25 984,00 €

kultúra
školstvo
šport
soc.výpomoc - ostatní

zdravotníctvo

zamestnanci - tábor

zamestnanci –
soc.výpomoc
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zamestnanci – soc.výpomoc

zamestnanci - tábor

zdravotníctvo

sociálna výpomoc - ostatní

šport

školstvo

kultúra

II. FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2020
1.) VÝNOSY NADÁCIE V ROKU 2020
Nadácia od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 mala príjem vo výške 42 260 €:




od zamestnancov zakladateľov nadácie „Vianočná zbierka“ , od iných fyzických osob výške
9 100,00 €
od zakladateľov a iných organizácií dar vo výške 7 215,00 €.
z 2 % dane z príjmov 25 945 €
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2.) PREHĽAD O DARCOCH, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho
istého darcu presahuje 331,- €
V roku 2020 nadácia prijala dary v hodnote vyššej ako 331,- € od týchto darcov:
1.
2.
3.

Terichem Tervakoski a.s. Svit
Chemosvit a.s. Svit
Chemosvit Energochem, a.s. Svit
SPOLU

2 830,00 €
1 015,00 €
2 900,00 €
6 745,00 €

Prijaté príspevky od iných fyzických osôb v celkovej sume 470 € jednotlivo neprekročili hodnotu 331,00 € a sú zakladateľov nadácie.

3.) PRÍJEM 2 % DANE


Na účte výnosov v rámci príspevkov z podielu zaplatenej dane bola zaúčtovaná suma vo výške
49 419 €. V tejto sume výnosov sú zúčtované poskytnuté príspevky fyzickým osobám a právnickým osobám z 2 % dane z príjmov v členení:
- príspevky iným účt. jednotkám a fyzickým osobám zo zostatku 2 % dane z r. 2019 (účtované
na 384*)
25 920 €
- príspevky iným účt. jednotkám a fyzickým osobám zo sumy 2 % dane z príjmu prijatej v r.
2020
23 499 €



Príjem z asignácie 2 % dane v roku 2020 bol vo výške 23 524 €. V roku 2020 sa z uvedenej
sumy použilo 25 €, zostatok z 2 %, nepoužitý do 31.12.2020, v sume 23 499 € sa preúčtoval
na účet výnosov budúcich období a ostáva na prerozdelenie do roku 2021.

4.) NÁKLAD V ROKU 2020
Zo zostatku 2% dane z príjmu prijatej v r.2019 určenej na použitie v roku 2020 sa
použilo 25 920 € a z dane prijatej v r. 2020 sa použilo 25 €. Bolo zrealizovaných 67 darov. Celkový náklad vo forme darov z 2 % dane z príjmu bol vo výške 25 945 € a to príspevok pre právnické organizácie, združenia, kluby, a pod. vo výške 13 650 € a pre fyzické osoby vo výške
9 320 €. Vecný dar z 2 % dane z príjmu bol poskytnutý vo výške 2 975 €.
 Výdaj z ostatných príjmov na dary pre žiadateľov v počte 1 zrealizovaných darov v celkovej
výške 39 €.


 Použitie 2 % dane z príjmu bolo zverejnené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v Obchodnom vestníku č. 04/2021 vydanom dňa 8.1.2021 pod Š000017.
Rozpis ostatných darov a darov z 2 % dane z príjmu je uvedený v tabuľke na str. 3-10 VS „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) v priebehu roka 2020“.

5.) PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH,
KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ
ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA
Celková výška výdavkov (darov) v roku 2020 bola vo výške 25 984 €,
v členení:
 z 2 % dane z príjmu vo výške
 z ostatných príjmov

25 945 €
39 €
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Suma
(EUR)

Žiadateľ-organizácia

Predmet žiadosti

Agentúra DOREMI, SVIT

Detský letný tábor Vyšné Ružbachy organizovaný agentúrou DOREMI SVIT

770

Žiadosť o finančný príspevok na zlepšenie životných a
zdravotných podmienok pre imobilného dôchodcu

200

Žiadosť o finančný príspevok na prekonanie obdobia po
úmrtí mamy, dlhoročnej zamestnankyne Chemosvit Folie
s.r.o.

500

Žiadosť o finančný príspevok na dovolenkový pobyt pre
pre telesne a mentálne postihnutých klientov stacionára.

300

Žiadosť o fin.príspevok na nové plášte na invalidný vozík

200

Žiadosť o fin. príspevok pre syna na zlepšenie zdravotného stavu a rehabilitácie

250

Detský famózny svet, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záujmových útvarov OZ DFS Svit

300

ALS Memoriál Jána Svočáka, Svit,
Športuj srdcom o.z.

Žiadosť o finančný príspevok na podporu charitatívneho
podujatia - 4. ročník ALS beh Memoriál Jána Svočáka

300

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Svite

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť organizácie v
roku 2020

300

ZO Slov.zväzu zdravotne postihnutých Svit

Žiadosť o finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s kultúrnymi podujatiami a činnosťou členov ZO SZZP SVIT

200

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na zlepšenie životnej situácie na invalidnom dôchodku

350

Dychová hudba Sviťanka, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť spolu v roku
2020.

300

Umelecká agentúra BELL CANTO,Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť

200

Fyzická osoba

Žiadosť o sociálnu výpomoc v zložitých finančných a životných podmienkach

300

Fyzická osoba

Žiadosť o sociálnu výpomoc v ťažkej finančnej situácii, na
rehabilitácii, liečenie

300

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej situácii

500

Žiadosť o finančný príspevok na športové podujatie - Beh
SNP 2020

200

Fyzická osoba

Fyzická osoba
Lúčik Nádeje pre Nepál, Poprad

Fyzická osoba
Fyzická osoba

Fyzická osoba
Infinity sport team Liptovská Teplička
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Žiadosť o finančný príspevok na skvalitnenie služieb zrakovo postihnutých občanov, na materiálno-technické dovybavenie pre potreby členov, na činnosť organizácie a
pod.

200

Ošetrovateľské centrum SD, HumenŽiadosť o príspevok na podporu SENIOR BOXOV 2020
né

1358

Materská škola Svit, Mierová 141

Žiadosť o finančný príspevok na dezinfekčné prostriedky
pre MŠ

350

A.S.P Ski Veľká Lomnica

Žiadosť o príspevok na podporu lyžiarskeho klubu A.S.P.
pre syna, reprezentanta v alpskom lyžovaní

500

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný dar na podporu športového talentu
dcéry

100

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na lieky pre syna s ťažkou diagnózou

200

Mesto Svit- Zariadenie opatrovateľskej služby

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie materiálnotechnického vybavenia pre ZOS vo SVITE.

1500

Mesto Svit - CVČ Svit

Žiadosť o fin.príspevok na fungovanie mládežníckeho
parlamentu a na materiálno-technické zabezpečenie do
priestorov mlád.parlamentu vo Svite

200

Mládežnícky hokejbalový klub Lords
Žiadosť o fin.príspevok na vykrytie časti nákladov spojeBall Svit Centra talentovanej mládeže
ných s extraligovými dohrávkami
CTM Worms SHbÚ

750

TJ Štart Levoča

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť TJ a na náklady
spojené s organizovaním súťaží v kolkoch

200

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na liečenie pre dcéru s autizmom

500

BKM ISKRA Svit

Žiadosť o fin.príspevok na podporu TATRAFEST Streetball 2020

700

Nemocnica Poprad, a.s.

Žiadosť o zakúpenie materiálno-technického vybavenie
pre potreby rehabilitačného strediska Chemosvit a Finchem a.s.

1348

Nemocnica Poprad, a.s.

Žiadosť o zakúpenie materiálno-technického vybavenie
pre potreby rehabilitačného strediska Chemosvit a Finchem a.s.

428

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a životnej
situácii

200

OZ Svittasenior, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ

200

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA

Žiadosť o finančný príspevok pre ĽH a ženskú spevácku
skupiny Bystrianka, na podporu a činnosť v r. 2020

400

ŠK HORAL – ALTO Slovakia

Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia HORAL JUNIOR 2020

500

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Poprad
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Žiadosť o fin.príspevok na podujatie "Prázdninové leto"

400

Žiadosť o fin.príspevok na tlač fotografií a na prípravu
výstavy v Mestskej Knižnici vo Svite

350

Slovenský zväz chovateľov Oblastný
Žiadosť o fin. príspevok na činnosť organizácie ,
výbor SZCH Poprad

200

Žiadosť o fin. príspevok na materiálno-technické zabezpeTerapeutické ihrisko Janka, prevádzčenie potrieb ihriska pre plnohodnotnejší život detí a rodika Velické nám. Poprad
čov tohto zariadenia

350

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na podporu dcéry na tréningovú
prípravu na Halové ME, MS

200

Svetové združenie býv.politických
väzňov, Poprad

Žiadosť o fin.príspevok na sponzorstvo pamätnej tabule
obch.zást. Firmy Baťa vo Svite - Jánovi Bendíkovi

300

Žiadosť o fin.príspevok na rehabilitácie pre syna s DMO.

250

ZŠ Komenského 2, SVIT

Žiadosť o fin.príspevok na materiálno-technické zabezpečenie školského klubu v ZŠ

500

Spišská katolícka charita, Dom Charitas Panny Márie Lurdskej, Spišský
Štiavnik

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť charitného domu

500

Materská škola Svit, Mierová 141

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické
zabezpečenie potrieb MŠ, na dezinfekciu, čistiace prostriedky a pod.

300

OZ Rodinné centrum AKO DOMA,
Svit

Žiadosť o finančnú podporu na materiálno-technické zabezpečenie potrieb OZ

500

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska,
Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť členov ZO JDS
vo Svite

300

Red Arrows Poprad, o.z.

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ

200

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na úpravu kúpelne po nainštalovaní stoličkového výťahu.

300

Žiadosť o finančný príspevok na účely tvorby knižnej publikácie, ktorá bude dokumentovať požiarnu ochranu v
okrese Poprad a okolí Vysokých Tatier

500

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie pre ťažko
postihnuté dieťa

300

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie pre dcéru so
zdravotným postihnutím

300

Dychová hudba Sviťanka, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na opravu plechových dychových nástrojov.

300

OZ Wonderfull, Spišská Teplica

Žiadosť o dar na podporu akcie "Ľúbime pomáha" - rúška
pre Dom seniorov v Tatr.Štrbe

100

SZUŠ Fantázia Svit

Žiadosť o fin. príspevok na podporu kultúrneho podujatia vianočná jazda kočom pre obyvateľov mesta a okolia

300

Fyzická osoba

Fyzická osoba
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Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie života pre dvojičky
s cystickou fibrózou, na nevyhnutné pomôcky, dezinfekciu
a ochranné prostriedky a pod,.

500

Žiadosť o fin.príspevok na kondičnú atletickú prípravu a
pomôcky s ňou súvisiace

300

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť klubu, na tréningovú prípravu a pod.

300

Žiadosť o finančný príspevok na nákup pomôcok pre ZŤP
syna

250

Žiadosť o fin.príspevok na podporu geoturzimu, banského
múzejnictva, zachovania starých banských diel pre ďalšie
generácie

250

Fyzická osoba

Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pre ZŤP syna, na
hygienické pomôcky, lieky, výživu a pod.

1000

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok na nákladnú liečbu pri viacerých
ochoreniach.

200

Fyzická osoba

Žiadosť o fin.príspevok pre ZŤP dcéru, na liečenia, operáciu a pod.

500

Svittasenior, o.z. Svit

Žiadosť o fin.príspevok pri príležitosti 10. výročia založenia
súboru, na aktivity, slávnostnú výročnú schôdzu v I. štvrťroku roka 2021

300

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o vecný dar pre klientov a poberateľov soc.služby
vo forme výrobkov –tašiek a vreciek

91

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o finančný dar na činnosť centra, pre klientov a
poberateľov soc.služby

675

Fyzická osoba
Fyzická osoba
Klub hasičského športu Svit

Fyzická osoba
Banícky cech horného Spiša, Poprad-Kvetnica

25920
Použitie v roku 2020, z 2% z prijatých daní z roku 2020

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o finančný dar na činnosť centra, pre klientov a
poberateľov soc.služby

25

VECNÝ DAR -použitie v roku 2020, z 2%

VECNÝ DAR vo výške 39 € pre Mesto-Svit-Mládežnícky parlament – palety na výrobu dreveného nábytku.
III. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK NÁKLADOV A VÝNOSOV NADÁCIE
V ROKU 2020
Názov
VÝNOSY

Spolu výnosy
NÁKLADY

Hodnota v € Poznámka
9 100,00 Zamestnanci zakladateľov a FO
25 945,00 Z 2% dane z príjmov
7 215,00 Prijaté príspevky od právnických osôb
42 260,00
12
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Ostatné náklady:
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Hodnota v € Poznámka
50,00 Poplatok – registrácia 2% NÚ
0,00 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
0,00 Spotreba materiálu, repre a iné

Poskytnuté dary:

Spolu náklady

0,00 Poskytnuté dary fyzickým osobám
z ost.príjmov
0,00 Poskytnuté dary právnickým osobám
z ost.príjmov
9 320,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu
fyzickým osobám
13 650,00 Poskytnuté dary z 2 % dane z príjmu
právnickým osobám
3 014,00 Vecný dar poskytnutý FO a PO
26 154,00

IV. NÁKLADY NADÁCIE
1.) Na rokovaní dňa 23.2.20201 uznesením č. 434 správna rada schválila plán nákladov na
rok 2020 v členení:

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2021
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 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 2021 spolu
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€
0,00
0,00
120,00
20,00
20,00
70,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
00,00
100,00
395,00
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2.) Na rokovaní dňa 27.2.2020 uznesením č. 421 správna rada schválila plán nákladov na
rok 2020 v členení:

Plán nákladov na činnosť nadácie na rok 2020
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 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 2020 spolu

€
0,00
0,00
120,00
20,00
20,00
70,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
00,00
100,00
395,00

Skutočné výdavky na činnosť nadácie v roku 2020
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) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie:
- poplatok za zverejnenie použitia 2% v OV
- poplatok za potvrdenia o účtoch v banke
- bankový poplatok
- poplatok notárskemu úradu
- poplatky pri zmene správcu
- nákup drobného hmotného majetku
- nákup odbornej literatúry, spotreba materiálu
- poplatok na registráciu zmien v nadačnej listine MV SR
- poplatky a pokuta
- iné -zaokrúhlenie
Skutočné výdavky v roku 2020 spolu
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€
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,03
170,00
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3. V roku 2020 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.
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 2020 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.

VII. ČINNOSŤ NADAČNÝCH FONDOV
V roku 2020 neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.

VIII. ZÁVER

 Nadácia bola v 22.9.2020 zapísaná na Notárskom úrade vo Svite do zoznamu organizácií pre príjem 2 % dane – do Notárskeho centrálneho registra určených právnických
osôb pod spisovou značkou NCRpo 98/2020.

 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“.

Svit, marec 2021

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

2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovného obdobia

2019
0
0

0
0

0

0

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 2020 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 2020 do 31. decembra 2020
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
Stav
k 31.12.2020
Ostatné pohľadávky-príspevky od zamestnancov
zakladateľov v členení:
Chemosvit
Terichem
Chemeko
Chemosvit Fólie
Chemosvit Energoc hem
Chemosvit Fibrochem
Chemosvit SBS
Strojchem
Chemosvit Chedos
Tatrafan
Rekreatour
Chemosvit Služby
Pohľadávky do lehoty splatnosti

k 31.12.2019

360
1 520
54
3 119
679
1 403
208
563
295
0
115
584
8 900

466
1 469
76
2 801
475
1 199
149
598
308
378
132
529
8 580

5. Finančný majetok
Stav
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Bežný bankový účet
Bankový účet - Poštová banka
Bankový účet - Poštová banka 3 ročný TV
Spolu

k 31.12.2020
537
44 540
11 113
8 686
64 876

k 31.12.2019
387
32 965
11 113
8 686
53 151

6. Časové rozlíšenie
Spoločnosť eviduje na účte 385 - príjmy budúcich období v hodnote 1.390 EUR,
daň prijatá v r. 2021 z podielu zaplatenej dane r. 2019.
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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
31.12.2019

Prírastky

Úbytky

Presuny

(+)

(-)

(+, -)

Stav k
31.12.2020

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho: nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov:
Chemosvit a.s.
Chemosvit Energochem a.s.
Chemosvit Environchem a.s.
Chemosvit Fibrochem a.s.
Chemeko a.s.
Chemosvit Folie a.s.
Strojchem a.s.
Finchem, a.s.
Chemosvit Strojservis a.s.
Chemosvit Prochem s.r.o.
Terichem, a.s.
Chedos, a.s.
rozdiel zo zaokrúhlenia vkladov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

7967
7967

7967
7967

664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
-1
0
0
0
0
0
0
0
29061

-1588

664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
-1
0
0
0
0
0
0
0
27473

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu

-1588
35440

16107
14519

-1588
8384

16107
51547

0
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2. Vysporiadanie účtovného výsledku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
(2019)

Účtovný strata
Rozdelenie účtovneho hospodárskeho výsledku:
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

-1588

-1588

Iné

3. Záväzky
Neevidujeme.

4. Bankové úvery
Neevidujeme.

5. Výnosy budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav k
31.12.2019

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2020

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného
daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane

25 920

23 499

25 920

23 499
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Čl. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETLĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE
ZISKOV A STRÁT
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Úroky
Neevidujeme.
2. Výnosy z dlhodobých finančných investícií
Neevidujeme.
3. Prijaté príspevky od iných organizácií
Stav
K 31.12.2019

K 31.12.2020
PSP BAU s,r,o, ŠTRBA
Chemosvit , a.s. Svit
SBS Chemosvit , s.r.o.
Terichem, a.s. Svit
Finchem Insurance, s.r.o. Svit
Chemosvit Fibrochem, a.s. Svit
Chemosvit Chedos, s.r.o
Finchem, a.s. Svit
Strojchem, a.s. Svit
Chemosvit služby, s.r.o
ARCON Slovakia s.r.o Bratislava
Chemosvit folie s.r.o. Svit
Chemosvit Energochem, a.s. Svit
REKREATOUR s.r.o. Svit
SPOLU

0
1 015
35
2 830
110

200
25
0
3 109
101

250

0

40
2 900
35

1 530
2 000
15

7 215

6 980

4. Prijaté príspevky od fyzických osôb
Sta v
k 31.12.2020
účastníci tenis.turnaja M emoriál u Duša na Budz áka
účastníci ENERG OCHEM CUPu
príjem od FO
zamestnanci CH EM OSVIT a.s.
zamestnanci TERICH EM a .s.
zamestnanci CH EM EKO s.r.o.
zamestnanci CH EM OSVIT FOLIE, a.s.
zamestnanci CH EM OSVIT EN ERGOCH EM a .s.
zamestnanci CH EM OSVIT FIBRO CH EM a.s.
zamestnanci CH EM OSVIT REK RE ATOU R s.r.o.
zamestnanci STROJCHEM s.r.o.
zamestnanci CH EM OSVIT SBS s.r.o.
zamestnanci CH EDO S a .s.
zamestnanci TATRAFAN s.r.o.
zamestnanci CH EM OSVIT SLUŽBY s.r.o.
SP OLU

1
3
1

9

0
0
200
360
520
54
119
679
403
115
563
208
295
0
584
100

k 31.12.2019
1 370
300
10
466
1 469
76
2 801
475
1 199
132
598
149
308
378
529
10 260
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5. Prijaté príspevky z podielu 2 % zaplatenej dane z príjmu

Prijaté príspevky z podielu 2% zaplatenej dane z príjmu
SPOLU

Stav
k 31.12.2020
k 31.12.2019
23 524
26 585
23 524
26 585

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 3 014 EUR.
Poskytnuté dary z 2% prijatých daní v 2020 boli v hodnote 2 976 EUR a to nasledovne:
Poskytnutý dar vo výške 1 008 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Fibrochem pre
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Humenné – rúška.
Poskytnutý dar vo výške 1 348 EUR – lehátko určené pre pacientov Rehabilitačného
strediska Nemocnice Poprad vo Svite.
Poskytnutý dar vo výške 428 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Fibrochem pre
Nemocnicu Poprad – závesy modré pre rehabilitačné stredisko vo Svite.
Poskytnutý dar vo výške 100 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Fibrochem pre
klientov domu seniorov v Tatranskej Štrbe – rúška.
Poskytnutý dar vo výške 92 EUR vo forme výrobkov firmy Chemosvit Folie pre Centrum
sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce.
Poskytnutý vecný dar vo výške 38 EUR – odpadové drevo firmy Cemosvit Folie pre
Mesto Svit.
4. Kurzové rozdiely
Neevidujeme.
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5. Iné ostatné náklady
Stav
k 31.12.2020
Bankové poplatky
Registrácia nadácie do NCR
Zverejnenie výroku audítora
Potvrdenie o použití podielu 2% dane
Poplatok za zverejnenie
Poplatok za zmenu údajov
Poplatok za potvrdenie
Popratok za osvedčenie
Potvrdenie o platbe
SPOLU

k 31.12.2019
50

48
4

50

52

9

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3

DIČ

7

8

8

4

8
2

6
0

2

7

/SID

1

8

1

8

9

4

2

3. Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
Použitie v roku 2020, z 2% z prijatých daní z roku 2020 z podielu zaplatenej dane z
roku 2019
Suma
(EUR)

Žiadateľ-organizácia

Predmet žiadosti

Agentúra DOREMI, SVIT

Detský letný tábor Vyšné Ružbachy organizovaný
agentúrou DOREMI SVIT

770

FO

Žiadosť o finančný príspevok na zlepšenie životných a
zdravotných podmienok pre imobilného dôchodcu

200

500

FO

Žiadosť o finančný príspevok na prekonanie obdobia po
úmrtí mamy, dlhoročnej zamestnankyne Chemosvit Folie
s.r.o.
Žiadosť o finančný príspevok na pobyt pre pre telesne a
mentálne postihnutých klientov stacionára.

300

Žiadosť o fin.príspevok na nové plášte na invalidný vozík

200

Žiadosť o fin. príspevok pre syna na zlepšenie
zdravotného stavu a rehabilitácie

250

Detský famózny svet, SVit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť záujmových
útvarov OZ DFS Svit

300

ALS Memoriál Jána Svočáka, Svit,
Športuj srdcom o.z.

Žiadosť o finančný príspevok na podporu charitatívneho
podujatia - 4. ročník ALS beh Memoriál Jána Svočáka

300

ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Svite

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť organizácie v
roku 2020

300

ZO Slov.zväzu zdravotne
postihnutých Svit

Žiadosť o finančný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s kultúrnymi podujatiami a činnosťou
členov ZO SZZP SVIT

200

FO

Žiadosť o finančný príspevok na zlepšenie životnej
situácie na invalidnom dôchodku

350

Dychová hudba Sviťanka, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2020.

300

Umelecká agentúra BELL
CANTO,Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2020

200

Žiadosť o sociálnu výpomoc v zložitých finančných a
životných podmienkach

300

Lúčik Nádeje pre Nepál, Poprad

FO
FO

FO
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Žiadosť o sociálnu výpomoc v ťažkej finančnej situácii, na
rehabilitácii, liečenie

300

Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej situácii

500

Infinity sport team Liptovská
Teplička

Žiadosť o finančný príspevok na športové podujatie - Beh
SNP 2020

200

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Poprad

Žiadosť o finančný príspevok na skvalitnenie služieb
zrakovo postihnutých občanov, na materiálno-technické
dovybavenie pre potreby členov, na činnosť organizácie

200

Ošetrovateľské centrum SD,
Humenné

Žiadosť o príspevok na podporu SENIOR BOXOV 2020

1358

Materská škola Svit, Mierová 141

Žiadosť o finančný príspevok na dezinfekčné prostriedky
pre MŠ

350

A.S.P Ski Veľká Lomnica

Žiadosť o príspevok na podporu lyžiarskeho klubu A.S.P.
reprezentantov v alpskom lyžovaní

500

Žiadosť o finančný dar na podporu športového talentu

100

FO

Žiadosť o fin.príspevok na lieky pre syna s ťažkou
diagnózou

200

Mesto Svit- Zariadenie
opatrovateľskej služby

Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie materiálnotechnického vybavenia pre ZOS vo SVITE.

1500

Mesto Svit - CVČ Svit

Žiadosť o fin.príspevok na fungovanie mládežníckeho
parlamentu a na materiálno-technické zabezpečenie do
priestorov mlád.parlamentu vo Svite

200

FO
FO

FO

Mládežnícky hokejbalový klub Lords
Žiadosť o fin.príspevok na vykrytie časti nákladov
Ball Svit Centra talentovanej
spojených s extraligovými dohrávkami
mládeže CTM Worms SHbÚ

750

TJ Štart Levoča

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť TJ a na náklady
spojené s organizovaním súťaží v kolkoch

200

FO

Žiadosť o fin.príspevok na liečenie pre dcéru

500

BKM ISKRA Svit

Žiadosť o fin.príspevok na podporu TATRAFEST
Streetball 2020

700

Nemocnica Poprad, a.s.

Žiadosť o zakúpenie materiálno-technického vybavenie
pre potreby rehabilitačného strediska Chemosvit a
Finchem a.s.

1348

Nemocnica Poprad, a.s.

Žiadosť o zakúpenie materiálno-technického vybavenie
pre potreby rehabilitačného strediska Chemosvit a
Finchem a.s.

428
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Žiadosť o finančný príspevok v zložitej finančnej a životnej
situácii

200

OZ Svittasenior, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ

200

OZ Ľudová hudba BYSTRIANKA

Žiadosť o finančný príspevok pre ĽH a ženskú spevácku
skupiny Bystrianka, na podporu a činnosť v r. 2020

400

ŠK HORAL – ALTO Slovakia

Žiadosť o finančný príspevok na podporu podujatia
HORAL JUNIOR 2020

500

OZ Rodinné centrum AKO DOMA,
Svit

Žiadosť o fin.príspevok na podujatie "Prázdninové leto"

400

Žiadosť o fin.príspevok na tlač fotografií a na prípravu
výstavy v Mestskej Knižnici vo Svite

350

FO

Slovenský zväz chovateľov Oblastný
Žiadosť o fin. príspevok na činnosť organizácie ,
výbor SZCH Poprad

200

Žiadosť o fin. príspevok na materiálno-technické
zabezpečenie potrieb ihriska pre plnohodnotnejší život
detí a rodičov tohto zariadenia

350

FO

Žiadosť o fin.príspevok na podporu dcéry na tréningovú
prípravu na Halové ME, MS

200

Svetové združenie býv.politických
väzňov, Poprad

Žiadosť o fin.príspevok na sponzorstvo pamätnej tabule
obch.zást. Firmy Baťa vo Svite

300

Žiadosť o fin.príspevok na rehabilitácie pre syna s DMO.

250

ZŠ Komenského 2, SVIT

Žiadosť o fin.príspevok na materiálno-technické
zabezpečenie školského klubu v ZŠ

500

Spišská katolícka charita, Dom
Charitas Panny Márie Lurdskej,
Spišský Štiavnik

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť charitného domu

500

Materská škola Svit, Mierová 141

Žiadosť o finančný príspevok na materiálno-technické
zabezpečenie potrieb MŠ, na dezinfekciu, čistiace
prostriedky a pod.

300

OZ Rodinné centrum AKO DOMA,
Svit

Žiadosť o finančnú podporu na materiálno-technické
zabezpečenie potrieb OZ

500

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska,
Svit

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť členov ZO JDS
vo Svite

300

Red Arrows Poprad, o.z.

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ

200

FO

Žiadosť o finančný príspevok na úpravu kúpeľne po
nainštalovaní stoličkového výťahu.

300

500

FO

Žiadosť o finančný príspevok na účely tvorby knižnej
publikácie, ktorá bude dokumentovať požiarnu ochranu v
okrese Poprad a okolí Vysokých Tatier

Terapeutické ihrisko Janka,
prevádzka Velické nám. Poprad

FO

2
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FO

Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie pre ťažko
postihnuté dieťa

300

FO

Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitácie pre dcéru so
zdravotným postihnutím

300

Dychová hudba Sviťanka, Svit

Žiadosť o finančný príspevok na opravu plechových
dychových nástrojov.

300

OZ Wonderfull, Spišská Teplica

Žiadosť o dar na podporu akcie "Ľúbime pomáhame" rúška pre Dom seniorov v Tatr.Štrbe

100

SZUŠ Fantázia Svit

Žiadosť o fin. príspevok na podporu kultúrneho podujatia vianočná jazda kočom pre obyvateľov mesta a okolia

300

500

FO

Žiadosť o fin.príspevok na skvalitnenie života pre dvojičky
s cystickou fibrózou, na nevyhnutné pomôcky, dezinfekciu
a ochranné prostriedky a pod,.

FO

Žiadosť o fin.príspevok na kondičnú atletickú prípravu a
pomôcky s ňou súvisiace

300

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť klubu, na
tréningovú prípravu a pod.

300

Žiadosť o finančný príspevok na nákup pomôcok pre ZŤP
syna

250

Žiadosť o fin.príspevok na podporu geoturzimu, banského
múzejnictva, zachovania starých banských diel pre ďalšie
generácie

250

FO

Žiadosť o finančný príspevok na pomoc pre ZŤP syna, na
hygienické pomôcky, lieky, výživu a pod.

1000

FO

Žiadosť o fin.príspevok na nákladnú liečbu pri viacerých
ochoreniach.

200

FO

Žiadosť o fin.príspevok pre ZŤP dcéru, na liečenia,
operáciu a pod.

500

Svittasenior, o.z. Svit

Žiadosť o fin.príspevok pri príležitosti 10. výročia
založenia súboru, na aktivity, slávnostnú výročnú schôdzu
v I. štvrťroku roka 2021

300

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o vecný dar pre klientov a poberateľov soc.služby
vo forme tašiek a sáčkov k Vianociam

91

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o finančný dar na činnosť centra, pre klientov a
poberateľov soc.služby

675

Klub hasičského športu Svit

FO
Banícky cech horného Spiša,
Poprad-Kvetnica

25920
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Použitie v roku 2020, z 2% z prijatých daní z roku 2020

CSS Batizovce Domov pod Tatrami

Žiadosť o finančný dar na činnosť centra, pre klientov a
poberateľov soc.služby

25

4. Poskytnuté príspevky fyzickým osobám a iným účtovným jednotkám v r. 2020
V roku 2020 neboli poskytnuté žiadne príspevky.
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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 )
Suma výsledku hospodárenia zo zdaňovanej (podnikateľskej)
činnosti
Suma vybraná zrážkou
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej
nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti
Pripočítateľné položky k hospodárskemu výsledku:
r. 130 DP
501.100 - Spotreba materiálu
513.100 – Náklady na reprezentáciu
518.323 – Tvorba rezervy na audit
565.020 – Poskytnuté príspevky iným ÚJ z 2 % dane
565.665 - Poskytnuté príspevky iným ÚJ z 2% dane
562.100 – Poskytnuté príspevky iným ÚJ
563.100 – Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565.665 – Poskytnuté príspevky FO z 2%
545.100 - Pokuty a penále
546.100 – Dary
546.102 – Dary z 2% vecné
549.300 – Ostatné náklady – ostatné
S P O L U pripočítateľné položky

16.107 EUR
0 EUR
0 EUR
16 107 EUR

0 EUR
0 EUR
120 EUR
13 625 EUR
25 EUR
0 EUR
0 EUR
9 320 EUR
0 EUR
38 EUR
2 975 EUR
50 EUR
26 153 EUR

Odpočítateľné položky k hospodárskemu výsledku :
r. 210 DP
665.019 – Prísp. 2 % dane – preúčt. zost. r.2019
25 920 EUR
a vyčerpané v r.2020
665.020 – Prísp. 2 % dane – prijatý v roku 2020 a čiastočne
25 EUR
čerpaný v roku 2020
644.100 – Úroky bankové prijaté
0 EUR
r. 230

DP

663.100 – Prijaté príspevky od fyzických osôb
662.100 – Prijaté príspevky od iných organizácií

S P O L U odpočítateľné položky

9 100 EUR
7 215 EUR
42 260 EUR

ZÁKLAD DANE po úprave pripočítateľných a odpočítateľných položiek
16 107 EUR
Vypočítaná daň z príjmu 21% / 15%
0 EUR
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INFORMÁCIE O DOSIAHNUTOM HOSPODÁRSKOM VÝSLEDKU

Nadácie v roku 2019 dosiahla stratu vo výške 1.588 EUR. V roku 2020 vykázala zisk vo
výške 16 107 EUR. V roku 2020 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 2020, tak ako bol aj v roku 2019.
INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2020 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.
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