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Zápisnica 
zo zasadnutia Správnej rady n. f. Evkogym 

 
Dátum: utorok 12.03.2019 o 16.30 hod. 
Miesto: pracovňa riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove 
 
Program:  

1. Privítanie, modlitba 

2. Informácia o plnení schváleného rozpočtu v roku 2018 
3. Výročná správa o činnosti za rok 2018 
4. Správa Revíznej komisie za rok 2018 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 
6. Žiadosti o podporu 

a. Žiadosť ESŠ na LVK – 300,00€ 

b. Žiadosť ESŠ na keybord – 600,00€ 

c. Žiadosť Mgr. Anny Demčákovej – 400,0€ 

7. Rôzne 

 
Rokovanie:  
1. Privítanie, modlitba (b. Mihoč) 

2. Informácia o plnení schváleného rozpočtu za rok 2018 

Informáciu predložil správca fondu Damankoš a vysvetlil, že uvedená správa je súčasťou Výročnej 

správy za rok 2018. Členovia SR zobrali na vedomie.  

Správna rada n. f. Evkogym berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu n. f. v roku 2018.   

Hlasovanie:  za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

3. Výročná správa o činnosti n. f. za rok 2018 – predložil správca (príloha) 

Správu predložil správca vo vytlačenej podobe.  Predložil aj prehľad príjmov n. f. za obdobie posledných 

8 rokov (príloha), na základe čoho je n. f. povinný zverejniť požitie vo vestníku ministerstva 

spravodlivosti, keďže už v roku 2013 bola prekročená čiastka 3.319,39 EUR. Informoval o tom, že urobí 

príslušné kroky.  

Správca informoval o skutočnosti, že žiaden člen Správnej rady si nenárokoval finančnú odmenu.  

4. Správa Revíznej komisie 

Správca predložil Správu Revíznej komisie za rok 2018, ktorú spracovali a podpísali Mária Macejová, 

Viera Gimerová a Mgr. Zuzana Martausová. (príloha) 

Správna rada n. f. Evkogym berie na vedomie Správu Revíznej komisie o revízii hospodárenia n. f. 

v roku 2018.  

Hlasovanie:  za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Správna rada n. f. Evkogym schvaľuje Výročnú správu n. f. za rok 2018.   

Hlasovanie:  z: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 – predložil správca (príloha) 

Predložil správca fondu Damankoš vo vytlačenej podobe.  

Správna rada n. f. Evkogym schvaľuje návrh rozpočtu n. f. na rok 2019 v predloženom znení (príloha) :  

Hlasovanie:  za: 5  proti:  0 zdržal sa: 0 

6. Rôzne 

Správna rada schvaľuje podporu ESŠ Prešov vo výške 300,00€ na úhradu časti nákladov na zakúpenie 
reflexných viest pre potreby Lyžiarskych kurzov.  

Hlasovanie:  za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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Správna rada neschvaľuje podporu úhrady nákladov na cestovanie do školy pre Mgr. Annu Demčákovú 

z dôvodu, že Štatút n. f. podporuje iba vzdelávacie aktivity, nie cestovné náklady pre pdg. 

zamestnancov. 

Hlasovanie:  za: 3  proti: 0  zdržal sa: 2 

 

7. Záver 

 
Zapisovateľ:  PhDr. Marián Damankoš, PhD.  ...................................................... 
 
Overovatelia:  PaedDr. Adriana Pancuráková ...................................................... 
 
  Mgr. Renáta Vargová  ...................................................... 


