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VÝROČNÁ SPRÁVA1 
 

za rok 2019 

1. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období 

V priebehu roku 2019 sa n. f. Evkogym snažil zabezpečovať finančné prostriedky za účelom podpory 

vzdelávacieho procesu žiakov a pedagógov Evanjelickej spojenej školy v Prešove a jej organizačných zložiek: 

Evanjelické kolegiálne gymnázium, Evanjelická základná škola s materskou školou a Školský klub detí.  

V uplynulom roku sa konali dve zasadnutia Správnej rady n. f. (12.03.2019 a 16.09.2019), ktoré sa sústredili 

najmä na rozhodovanie o spôsobe rozdeľovania získaných finančných prostriedkov, resp. komunikáciu so 

žiadateľmi o finančný príspevok z radov rodičov a žiakov školy. Zasadnutia Správnej rady zvolával a viedol jej 

predseda Mgr. Peter Mihoč. Okrem prezenčných zasadnutí sa uskutočnili aj dve mimoriadne hlasovania per 

rollam (23.06.2019 a 01.10.2019), o ktorých výsledku bola vždy vyhotovená písomná zápisnica.  

Na svojom druhom zasadnutí SR schválila zmenu rozpočtu v niektorých položkách, čím sa dosiahlo jeho 

zreálnenie s ohľadom na výber z 2% zaplatenej dane. 

Správna rada a správca n. f. aj touto cestou vyjadrujú svoje poďakovanie všetkým prispievateľom a vyjadrujú 

nádej, že Evkogym n. f. sa bude aj naďalej tešiť ich dôvere.  

2. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých 

Neinvestičný fond v roku 2019 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade s § 9 ods. 2, pís. c, zákona 

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.  

Súčasťou účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva je výkaz o majetku 

a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. 

Neinvestičnému fondu nevznikla za rok 2019 povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 

 

Výkaz o majetku a záväzkoch: 

Majetok fondu k 31.12.2019 tvoria peňažné prostriedky na bankovom účte a v pokladni n. f. 

Záväzky fondu: K 31.12.2019 neevidoval fond žiadne záväzky ani pohľadávky. 

 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch: 

V príjmovej časti výkazu sú zahrnuté príjmy z príspevkov z podielu zaplatenej dane z príjmov.  

Vo výdavkovej časti sú zahrnuté výdavky na financovanie účelu fondu a na správu fondu. 

 

3. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 

V roku 2019 neinvestičný fond prijal príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 6.299,76 EUR.  

                                                 
1 V zmysle čl. XII., ods. 2 Štatútu  n. f. Evkogym.  
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4. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu 
Začiatočný zostatok v hotovosti k 1.1.2019 ........... 65,45 EUR 
Začiatočný zostatok v banke k 1.1.2020 ........... 2.793,19 EUR 
___________________________________________________ 
Zostatok spolu ................................................ 2.858,64 EUR 
Príjmy z 2 % daní                                                6.299,76 EUR 
___________________________________________________ 
Spolu                                                                  9.158,40 EUR 

 
Výdavky .................................................................................    5.899,97 EUR    
 Ročenka ESS ...................................................................       600,00 

Biblický seminár pre zamestnancov školy .................................... 400,00 
Nákup didaktických pomôcok pre školu ......................................     2.746,92 
Úhrada za nákup testov Komparo ............................................... 673,00 
Dotácia Plavecký výcvik EMŠ ..................................................... 500,00 
Podpora žiakov a učiteľov (poplatok za vzdelávanie)..................        539,34 
Odmena pre účtovníčku .............................................................        200,00 
Správne poplatky ........................................................................       165,71 
Iné výdavky /reklama/ .................................................................         75,00 

___________________________________________________________________ 
Rozdiel                                                                3.258,43 EUR k 31.12.2019  
  

Sumarizácia:  
Príjem za rok 2019......................................... 9.158,40 EUR 
Výdavky   ....................................................... 5.899,97 EUR 
____________________________________________ 
Rozdiel ........................................................... 3.258,43 EUR 

 

5. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 
Majetok neinvestičného fondu tvoria peňažné prostriedky v celkovej sume 3.258,43 EUR.  

z toho:  
bankový účet           3.257,98 EUR  
v hotovosti                 0,45 EUR  

6. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov fondu 
Neinvestičný fond pracoval v roku 2019 v zmysle zákona o neinvestičných fondoch, podľa platného štatútu sa 
zriaďovacej listiny z 12.09.2002 v zmysle zmien zo 04.04.2009 a 20.02.2015. Počas minulého roka nedošlo k 
zmene štatútu.  

Činnosť neinvestičného fondu riadili orgány, ktoré tvoria: 

 
Správna rada:2  
Aktuálne zloženie Správnej rady: 
 

Mgr. Peter Mihoč Predseda  17.02.2017-16.02.2020 

Mgr. Marek Cingeľ Predseda  od 14.02.2020 

RNDr. Ján Plačko Člen 28.04.2018-27.04.2021 

PaedDr. Adriana Pancuráková Člen  28.04.2018-27.04.2021 

Mgr. Renáta Vargová Člen 28.04.2018-27.04.2021 

JUDr. Ľubomíra Spišáková Člen  28.04.2018-27.04.2021 

                                                 
2 Volí Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na 3 roky. 
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Revízna komisia:3 

Aktuálne zloženie Revíznej komisie:   

  

 

 

 

Správca:4 

Správcom n. f. je:  

PhDr. Marián Damankoš, PhD.    od 04.12.2008 do 03.12.2013 

       od 04.12.2013 do 03.12.2018 

       od 04.12.2018 do 03.12.2023  

Účtovníčka:  
Mária Vaverková     od 2011 
 
Členovia orgánov správnej rady, revízori a správca vykonávali svoje funkcie dobrovoľne a bez nároku na 
finančnú odmenu. 
 

7. Údaje podľa určenia Správnej rady  
Neboli zadané. 
Správna rada Správu prerokovala a schválila elektronickým hlasovaním per rollam z dôvodu mimoriadnej 
situácie na území SR zapríčinenej rozšírením ochorenia COVI-19 dňa 18.03.2020  

 
Prílohy:  
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva 
Výkaz o majetku, záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch. 
Štatút n. f. Evkogym z 20.02.2015. 

 
 Prešove, dňa 18.03.2020. 
 
    PhDr. Marián Damankoš, PhD.               Mgr. Marek Cingeľ 
     správca n. f.         predseda Správnej rady 
 
Správa bola prerokovaná a schválená Správnou radou n. f. Evkogym dňa 18.03.2020. 
Na vedomie:  Biskupský úrad VD ECAV 

                                                 
3 Volí Správna rada na 3 roky. 
4 Volí Správna rada na 5 rokov.  

Člen Pôvodné funkčné obdobie Nové funkčné obdobie 

Mária Macejová 24.03.2015 – 23.03.2018 24.03.2018 – 24.03.2021 

Viera Gimerová 24.03.2015 – 23.03.2018 24.03.2018 – 24.03.2021 

Mgr. Zuzana Martausová 24.03.2015 – 23.03.2018 24.03.2018 – 24.03.2021 


