
 

Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK, n.f. 

za rok 2018 
 

 

     Neinvestičný fond  EGJAK n.f. bol zriadený na podporu rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, 

rozvíjanie talentov z radov študentov Evanjelického gymnázia J.A.Komenského v Košiciach, 

vzdelávanie študentov a pedagógov školy, vzdelávacie a poznávacie pobyty v zahraničí a rôzne iné 

aktivity. Túto činnosť vykonáva už 15 rokov. 

 

     Majetok neinvestičného fondu tvoria prevažne dary od fyzických a právnických osôb, ktoré 

boli poskytnuté n.f. bez udania účelu alebo viazané na konkrétny účel. Použitie darovaných 

finančných prostriedkov bez udania účelu bolo vždy schválené správnou radou n.f. 

 

      Aj v roku 2018 bol n.f. prijímateľom 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických 

osôb za rok 2017. Prijali sme sumu 8.899,22 €. Túto čiastku je potrebné vyčerpať do konca roka 

2019. 

 

     Neinvestičný fond vo veľkej miere podporuje vzdelávacie a poznávacie pobyty študentov 

Evanjelického gymnázia J.A.Komenského doma aj v zahraničí, a to aj z toho dôvodu, že je to 

gymnázium bilingválne. Počas roka 2018 absolvovali študenti gymnázia niekoľko exkurzií na 

Slovensku (Jadrová elektráreň Mochovce, Kremnica, Martin, Bratislava a iné), ale aj kultúrno-

poznávaciu exkurziu v Paríži. Na dopravu a vstupy do múzeí a iných kultúrnych pamiatok prispel 

n.f. čiastkou  4.264,08 €. 

     Naši žiaci sa počas roka zúčastnili dvoch výchovných koncertov, na ktoré n. f. prispel čiastkou 

850,02 €.  

     V súlade  s učebnými osnovami škola každoročne organizuje turistický kurz vo Vysokých 

Tatrách. Neinvestičný fond prispel na prepravu žiakov 220 €. 

     Spevácky zbor Chorus Comenianus významne reprezentuje našu školu na rôznych podujatiach 

v rámci mesta Košice ale aj mimo neho. V roku 2018 boli pre dievčatá ušité dlhé čierne sukne. 

Neinvestičný fond prijal na tento účel sumu 2.100 €. 

     Na vyučovanie slovenského jazyka literatúry boli zakúpené učebnice v celkovej sume 820,00 €.  

Naši žiaci každoročne reprezentujú školu počas Dní mesta Košice. Z toho dôvodu boli pre nich 

zakúpené a potlačené tričká v sume 80,40 €. 

     V rámci spolupráce s partnerskými školami v zahraničí sa naši študenti a učitelia v júni 2018 

zúčastnili výmenného pobytu na škole v Apeldorne v Holandsku a v septembri 2018 na škole 

Wartburg College, Dordrecht v Holandsku. Neinvestičný fond prispel čiastkou 1.400 € na 

prepravu našich žiakov z Košíc na letisko v Budapešti a späť. 

     V novembri 2018 zase 2 učitelia a 10 žiaci z tejto partnerskej školy navštívili naše gymnázium. 

Bol pre nich pripravený zaujímavý program počas celého týždňa, v rámci ktorého navštívili aj 

Vysoké Tatry a slovenské jaskyne. Na úhradu dopravy a vstupov do jaskýň prispel neinvestičný 

fond čiastkou 802,90 €.      

     Aj na školský rok 2018/2019 bol pre študentov gymnázia vydaný Preukaz študenta, ktorý bol 

v plnej výške hradený n.f. sumou 276 €. 

     Každoročne sú budúci prváci  gymnázia pozývaní na zoznamovací výlet, ktorý je organizovaný 

počas letných prázdnin. V roku 2018 na tento účel prispel neinvestičný fond čiastkou 1.188 €.      

     V novembri 2018 bol n.f. zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane 

z príjmu za rok 2018. V súvislosti s jeho registráciou bol zaplatený poplatok  v sume 74,40 €.   

   

        



 

Ročná účtovná závierka k 31. 12. 2018 

 

           Pokladňa                    Účet                          Spolu  

 

Počiatočný stav k 1.1.2018               166,58 €            21.467,74 €                21.634,32 € 

         

 

          Príjmy       Výdavky  Konečný stav 

 

Príjmy a výdavky na účte               10.999,22 €            12.012,74 €               20.454,22 €  

Stav účtu k 31. 12. 2018          20.454,22 € 

 

Príjmy a výdavky v hotov.              6.551,10 €               6.361,73 €                    355,95 € 

Stav pokladne k 31. 12. 2018               355,95 € 

 

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018                   20.810,17 €  
 

 

 

Prehľad príjmov a výdavkov fondu za rok 2018 

 

Celkové príjmy v kalendárnom roku 2018 dosiahli výšku 11.424,22 €. Členenie jednotlivých 

príjmov podľa zdrojov bolo nasledovné:  
 

 

Dary FO a PO                      2.525,00 € 

Príjmy z podielu 2% zaplatenej dane                  8.899,22 € 
 

 

 

Celkové výdavky v kalendárnom roku 2018 dosiahli výšku  12.248,37 €.  Členenie výdavkov 

bolo nasledovné: 

 

Príspevok na zoznamovací výlet                          1.188,00 €  

Príspevok na zakúpenie a potlač tričiek          80,40 € 

Príspevok na nákup učebníc na vyučovanie SJL       820,00 € 

Príspevok na turistický kurz          220,00 €   

Príspevok na výchovné koncerty         850,02 € 

Príspevok  na  domáce a zahraničné exkurzie               2.895,00 € 

Príspevok na vstupy do múzeí a kult.pamiatok               1.206,08 € 

Príspevok na sukne pre spevokol      2.100,00 € 

Príspevok na štartovné do súťaže Expert Geniality Show        78,00 € 

Prednášky OLÚP           163,00 € 

Príspevok na prepravu autobusom Košice-letisko Budapešť a späť          1.400,00 €  

Návšteva z partnerskej školy Dordrecht, Holandsko      802,90 € 

Registrácia na príjem 2% dane             74,40 € 

Správa fondu                             94,57 € 

Príspevok na tlač Preukazu študenta                    276,00 € 

 

 



 

Prehľad o daroch:             

    

    

     800 €  Nadácia JUDr. Ivetty Macejkovej 

 200 €  Ondavsko-hornádsky seniorát  

         1.525 €  Ostatné dary od fyzických osôb 

 

  

  

     Výročná správa EGJAK,n.f. bola prerokovaná a schválená správnou radou EGJAK,n.f.          

dňa  19. 3. 2019 v  súlade so zákonom č. 147/1997 Z.z. 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Krištan       

             správca n.f. 

 

 

 
 

 

 

 


