
Evkogym - neinvestičný fond  IČO: 36167151 
Námestie legionárov 3  tel./fax: 051/7581390 
080 01   Prešov  č. účtu: 1661497151/0200 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Správnej rady n. f. Evkogym 

 
Dátum: štvrtok, 08.10.2020 o 15.00 hod. 
Miesto: pracovňa riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove 
 
Program:  

1. Privítanie, modlitba 
2. Hlasovanie o prijatí zápisnice z hlasovania per rollam dňa 18.-23.03.2020. 
3. Informácia o plnení schváleného rozpočtu (príloha) 
4. Návrh na zmenu rozpočtu (príloha) 
5. Žiadosti o podporu (posilňovňa, ikt) 
6. Rôzne 

Rokovanie:  
1. Privítanie, modlitba (b. Cingeľ) 
2. Hlasovanie o prijatí zápisnice z hlasovania per rollam dňa 18.-23.03.2020. 

Uznesenie:  
Správna rada schvaľuje zápisnicu z per rollam hlasovania zo dňa 18.-23.03.2020 v zmysle prílohy.   
Hlasovanie:  za: 3  proti:  0 zdržal sa: 0 
 

3. Informácia o plnení schváleného rozpočtu 
Správca n. f. predložil správu o plnení schváleného rozpočtu (príloha).  

Uznesenie:  
Správna rada berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu k 29.09.2020 v zmysle prílohy.   

Hlasovanie:  za: 4  proti:  0 zdržal sa: 0 
 

4. Návrh na zmenu rozpočtu 
Správca n. f. predniesol návrh na zmenu rozpočtu, v ktorom navrhol nasledujúce zmeny:  

zníženie alokácie na Biblický seminár pre zamestnancov zo 700 na 0 euro z dôvodu jeho nerealizácie  
zmena alokácie na nákup didaktických pomôcok z 800 euro na 1500 euro; 
zmena alokácie na obnovu učebne IKT z 3.500 na 3.000€;  
zníženie alokácie plavecký výcvik EMŠ z 500 euro na 0 euro z dôvodu nerealizovania; 
zníženie alokácie z položky „podpora žiakov a učiteľov“ z 500 euro na 0 euro – nie sú žiadne žiadosti; 
zníženie alokácie v položke „10.výročie EZŠ“ z 1200 euro na 700 euro – akcia sa nerealizovala, bude iba bulletin 
iné... 
Uznesenie:  
Správna rada schvaľuje zmenu rozpočtu v navrhovanej podobe v zmysle prílohy.   

Hlasovanie:  za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

5. Žiadosti o finančnú podporu 
--- 
 

6. Rôzne 
Správca informoval Správnu radu o skutočnosti, že 08.10.2020 počas návštevy vo VÚB bol informovaný o 
skutočnosti, že podľa aktuálnych predpisov VÚB, je štatutár jediný kompetentný za manipuláciu s bankovým 
účtom. Doposiaľ boli prípadné výbery finančnej hotovosti z banky podmienené prítomnosťou správcu a RNDr. Jána 
Plačka, člena Správnej rady. Správca upozornil na možnosť doplniť ako druhého konateľa jedného z členov 
Správnej rady alebo nechať situáciu v súčasnom stave.   

Uznesenie:  
Správna rada potvrdzuje správcu ako jediného majiteľa účtu konajúceho v mene n. f. Evkogym.    

Hlasovanie:  za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

7. Záver 

Zapisovateľ:  PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
 
Overovatelia:   
  PaedDr. Adriana Pancuráková    RNDr. Ján Plačko 


