Zápisnica
z prerušeného zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 18. marca 2013
druhé pokračovanie zasadnutia 28. mája 2013
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. Katarína Stoláriková, doc. Ing.
Mgr. Miroslav Habán PhD
Neprítomný člen rady fondu: Mgr. Ľuboslav Drga, JUDr. Miloslava Čutková
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Mária Pražencová
Zoznam použitých skratiek:
FnPV – Fond na podporu vzdelávania
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
RF – rada Fondu na podporu vzdelávania
ŠRVŠ – Študentská rada vysokých škôl
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013
Schválenie Organizačného poriadku FnPV
Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV
Záver

Predseda rady R. Maroš otvoril pokračovanie rokovania zo dňa 18. marca 2013 a privítal
všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu vzdelávania a oznámil, že na rokovaní sú
prítomní 3 členovia z 5. Pripomenul, že za overovateľku zápisnice bola zvolená M. Čutková,
ktorá sa písomne ospravedlnila za neúčasť z pracovných dôvodov. Na základe jej
neprítomnosti na zasadnutí navrhol za overovateľku K. Stolárikovú. R. Maroš oznámil, že
Ľ. Drga pravdepodobne príde neskôr.
R. Maroš ďalej pokračoval, že RF bude prerokovávať body zasadnutia, ktoré neboli schválené
počas predchádzajúcich zasadnutí RF a navrhol doplniť program zasadnutia o bod Rôzne.
R. Maroš požiadal členov RF o pripomienky k programu zasadnutia. Všetci členovia RF
súhlasili s doplneným programom zasadnutia.
1. Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013
R. Maroš otvoril bod programu Rozpočet FnPV na rok 2013. Požiadal P. Kučmáša
o informovanie členov RF o predkladanom materiáli.
P. Kučmáš informoval členov RF, že materiál bol opätovne predložený na rokovanie RF.
Odložený bol na základe požiadavky Ľ. Drgu, ktorý sľúbil predložiť nezávislé stanovisko
ohľadom odmeňovania zamestnancov FnPV. Predmetné stanovisko Ľ. Drga zaslal dňa
17.5.2013 všetkým členom rady, pričom uviedol nasledovné : „Zároveň si dovolím poskytnúť
informáciu, ktorú som obdržal z Osobného úradu, Personálneho odboru ministerstva školstva
vo veci odmeňovania zamestnancov Fondu na podporu vzdelávania, že zamestnanci nemusia
byť odmeňovaní v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ale podľa Zákonníka práce.“ Na základe tohto
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stanoviska bol opätovne predložený Rozpočet FnPV na rok 2013 a Organizačný poriadok na
schválenie RF.
P. Kučmáš informoval členov RF, že Rozpočet FnPV na rok 2013 bol upravený na základe
aktuálneho stavu hospodárenia FnPV ku koncu apríla 2013 a na základe novely zákona
o bankách schválená Národnou radou SR dňa 15.5.2013 s účinnosťou od 9.6.2013, ktorou bol
FnPV zakázaný výber poplatkov za vedeniu pôžičkového účtu. Najväčšia úprava rozpočtu
nastala v znížení nákladov na mzdové prostriedky a znížení príjmov z poplatkov o 150 000
EUR. V tejto súvislosti P. Kučmáš taktiež uviedol, že uvedená novela zákona o bankách má
veľmi negatívny vplyv na hospodárenie FnPV, nakoľko v roku 2013 znižuje príjmy o viac
ako 150 000 EUR a v ďalších rokoch predpokladáme jej negatívny dopad na rozpočet vo
výške cca 220 000 EUR ročne.
V súvislosti s novelou zákona o bankách upozornil, že v súčasnosti prebieha analýza danej
novely avšak na základe predbežného stanoviska právnikov je možné, že FnPV nebude môcť
vyberať žiadne poplatky od klientov, okrem poplatku za vydanie dokumentov na žiadosť
klienta.
Ďalej informoval, že v Rozpočte FnPV na rok 2013 boli navýšené výdavky na technické
vybavenie v súvislosti so zavedením systému Štátnej pokladnice o 4 000 EUR.
Ďalej uviedol, že všetky uvedené zmeny mali z následok percentuálny pokles nákladov na
správu fondu na 2,76 %.
R. Maroš skonštatoval, že to bola jeho otázka v nádväznosti na mzdové výdavky, či
neprekročíme zákonom stanovený limit na mzdové výdavky. Ďalej uviedol, že v budúcom
roku taktiež bude dodržaný zákonom stanovený limit na mzdové výdavky.
M. Habán sa pýtal v nadväznosti na mzdové výdavky, koľko má FnPV v súčasnosti
zamestnancov. M. Pražencová informovala členov RF, že v súčasnosti má FnPV 13
zamestnancov.
M. Habán navrhol, aby FnPV vypracoval analýzu finančného dopadu novely zákona
o bankách na FnP, pričom k tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie.
R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť a členovia RF pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 1/28052013:
RF berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu ŠPF za rok 2012
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

Uznesenie RF č. 2/28052013:
RF berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu PFZP za rok 2012
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

Uznesenie RF č. 3/28052013:
RF schvaľuje rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:

3
0
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Zdržal sa hlasovania:

0

Uznesenie RF č. 4/28052013:
RF ukladá riaditeľovi fondu zverejniť schválený rozpočet na rok 2013 na web stránke fondu
T: bezodkladne
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

Uznesenie RF č. 5/28052013:
RF ukladá riaditeľovi fondu dodržiavať schválený rozpočet na rok 2013
T: priebežne počas roku 2013
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

Uznesenie RF č. 6/28052013:
RF ukladá riaditeľovi fondu vypracovať analýzu finančného dopadu novely zákona o bankách
na FnPV
T: najbližšie zasadnutie RF
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

2. Schválenie Organizačného poriadku
R. Maroš skonštatoval, že ďalší bod programu Organizačný poriadok FnPV na rok 2013 nie je
možné nakoľko v zmysle zákona č. 396/2012 Z.z. o FnPV sa na schválenie Organizačného
poriadku fondu vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu.
Vzhľadom na skutočnosť, že „dočasná“ RF nebola uznášania schopná na schválenie
predkladaného materiálu, na návrh K. Stolárikovej členovia „dočasnej“ RF vyjadrili súhlas
s predkladaným materiálom v navrhovanom znení a odporučili „stálej“ RF jeho schválenie.
R. Maroš navrhol úpravu mzdy riaditeľovi fondu P. Kučmášovi od 1.6.2013 vo výške
2900 EUR a odmenu za pozitívne ekonomické výsledky FnPV. Členovia RF súhlasili
s návrhom a odsúhlasili zvýšenie mzdy aj odmenu P. Kučmášovi.
Uznesenie RF č. 7/28052013:
RF schvaľuje riaditeľovi fondu úpravu pracovnej zmluvy formou dodatku k zmluve
s účinnosťou od 1.6.2013
Hlasovanie RF:
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Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

Uznesenie RF č. 8/28052013:
RF schvaľuje riaditeľovi fondu odmenu vo výške 4000 EUR
Hlasovanie RF:
Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Zdržal sa hlasovania:

3
0
0

Rôzne
V rámci bodu rôzne požiadal R. Maroš riaditeľa fondu P. Kučmáša o poskytnutie informácií
o verejných obstarávaniach realizovaných FnPV a o zriadení „stálej“ rady FnPV.
P. Kučmáš informoval členov RF, že FnPV realizovalo tri verejné obstarávania vo forme
zákaziek s nízkou hodnotou a to marketingový plán fondu, internetová stránka fondu a štúdia
uskutočniteľnosti nového informačného systému fondu. Skonštatoval, že doteraz boli
podpisom zmluvy o dielo ukončené dve súťaže na marketingový plán fondu a web stránku
fondu a tretia súťaž je v procese vyhodnotenia predložených ponúk. P. Kučmáš zároveň
požiadal členov RF o spoluprácu pri tvorbe štruktúry web stránky FnPV a loga FnPV.
V súvislosti so zriadením „stálej“ rady fondu P. Kučmáš uviedol, že na základe informácií
z MŠVVaŠ SR by mal minister podpísať menovacie dekréty členov „stálej“ rady fondu do
konca mája 2013 a že na 17.6.2013 sa plánuje prvé zasadnutie „stálej“ rady fondu za účasti
ministra. Zároveň K. Stoláriková informovala členov RF, že Valné zhromaždenie ŠRVŠ
zvolilo dvoch členov „stálej“ RF, ktorých vymenovanie bude koordinovať s ministrom.
3. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV
Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k bodom rokovania.
4. Záver
Predseda RF poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil zasadnutie RF.
Zapísal: Ingrid Valková
Schválil:
......................................................
Ing. Roman Maroš
predseda rady fondu
Overovateľ:
......................................................
Mgr. Katarína Stoláriková
člen rady fondu
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