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Základné údaje fondu 
 
 
Názov organizácie:  Fond CEMMAC n.f. 
Právna forma:   neinvestičný fond 
Sídlo:    Cementárska 14, 91442 Horné Srnie 
Zriaďovateľ:   Okresný úrad Trenčín, Odbor všeobecnej vnútornej správy  
Číslo:    OU-TN-OVVS1-2015/035825 
IČO:    50109677 
 
Správna rada:  

1. Martin Kebísek, predseda 
2. Róbert Jánsky, člen 
3. Dušan Galko, člen 

 
Správca: Jana Pančíková Zimanová  
 
Revízor: Pavel Kohout 
 
Kontakt: 0911 40 60 30, j.pancikova@cemmac.sk 
 
 
Účel fondu: 
 
Účelom neinvestičného fondu  Fond CEMMAC n.f. je združovanie peňažných prostriedkov určených na 
plnenie všeobecne prospešného účelu: 

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,  
b) ochrana ľudských práv,  
c) ochrana a tvorba životného prostredia,  
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,  
e) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,  
f) rozvoj sociálnych služieb, 

 
predovšetkým:  
- podpora vzdelávacích zariadení pre deti a mládež, vrátane finančného a materiálneho 

zabezpečenia týchto zariadení a podpora materiálno-technickej základne školských zariadení 
- podpora vzdelávacích aktivít a súťaží detí a mládeže, podpora športových a kultúrnych aktivít detí 

a mládeže, 
- podpora občanov so zdravotným postihnutím s cieľom ich začlenenia sa do spoločnosti, podpora 

vzdelávania odbornej a laickej verejnosti a podpora uvedomenia v tejto oblasti na území Slovenskej 
republiky, 

- Podpora športových aktivít občanov všetkých vekových katagórií a podpora zariadení, 
umožňujúcich športové aktivity občanov, 

- Podpora aktivít zdravotne znevýhodnených občanov vrátane detí a mládeže, 
- individuálne určená pomoc pre  jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození 

života, v naliehavej finančnej tiesni alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou 
pohromou alebo pri nepriaznivej životnej situácii, do korej sa nedostali vedome vlastnou vinou. 

  



 
 

Správa o činnosti  
 
Fond CEMMAC n.f. bol registrovaný k 22.12.2015, aby v budúcnosti plnil účel, na ktorý bol zriadený. 
V roku 2015 nevykazoval žiadnu činnost okrem činností spojených s registráciou a získaním 
peňažného daru z Neziskovej organizácie YFU Slovensko na podporu aktitvít v súlade s účelom, pre 
ktorý bol zriadený, vo výške 12 918,= EUR. 
 
Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015 
 
Počiatočný stav účtu v deň zriadenia 22.12.2015:  
Bankový účet:      136,00 € (vklad zakladateľov) 
Pokladňa:       0,00 €  
 
PRÍJMY 

 vklady zakladateľov    136,00 € 
 účelový dar Nezisk. org. YFU Slovensko:  12 918,00 €  
 bankové úroky     0,02 €  

Príjmy celkom:       13 054,02 €  
 
VÝDAVKY:  

 výdavky na správu fondu    0,00 €  
 výdavky na účel, pre ktorý bol fond zriadený 0,00 €  

Výdavky celkom:      0,00 €  
 
Rozdiel príjmov a výdavkov:     + 13 054,02 €  
 
Konečný stav prostriedkov ku dňu 31.12.2015:  
Bankový účet:       13 054,02 €  
Pokladňa:       0,00 € 
 
 
 

Zmeny v štatúte, účtovná závierka 
 
Nedošlo k žiadnej zmene v štatúte ani v orgánoch fondu.  
 
 
Výročnú správu a účtovnú závierku vypracoval: 
 
 
.............................................................. 
Jana Pančíková Zimanová, správca 
 
 
Výročná správa bola overená dňa 31.03.2016 v Hornom Srní: 
 
 
 
.................................................................  ................................................................. 
Martin Kebísek, predseda správnej rady  Pavel Kohout, revízor 
 


