
 1 

Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 11. júna 2014 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. František Küffer, Mgr. Viliam 

Bokol, Mgr. Ondrej Bafia 

 

Neprítomný člen rady fondu: Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková 

 

Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Informácia o výsledku verejného obstarávania s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú 

osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na 

podporu vzdelávania 

4. Informácia o plnení rozpočtu fondu na rok 2014 k 31.5.2014 

5. Žiadosť o odpis pôžičky Mgr. Zuzany Dančíkovej 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

Predseda rady R. Maroš privítal všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Informoval členov rady fondu, že M. Habán sa 

telefonicky ospravedlnil z neprítomnosti na zasadnutí. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je 

uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie rady fondu. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice 

V. Bokola. Skonštatoval, že zapisovateľkou je I. Valková.  

R. Maroš požiadal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu 

zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu 

a program zasadnutia odsúhlasili. 

 

 

2.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

R. Maroš informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení.  

 

Uznesenie RF č. 1/11062014: 

RF berie na vedomie informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu. 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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3.Informácia o výsledku verejného obstarávania s nízkou hodnotou na odborne 

spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém 

Fondu na podporu vzdelávania   

R. Maroš skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 

slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš 

informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade 

s Uznesením rady fondu č. 8/28042014 zo dňa 28. 4. 2014 s cieľom informovať o výsledku 

verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber odborne spôsobilej 

osoby, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu 

vzdelávania. 

P. Kučmáš ďalej informoval, že v súlade s Uznesením rady fondu č. 8/28042014 zo dňa 

28. 4. 2014 bola dňa 5. 5. 2014 na webovom sídle fondu zverejnená Výzva na predkladanie 

ponúk a následne bola dňa 6. 5. 2014 zaslaná „Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky“ desiatim 

uchádzačom vybraným náhodným výberom zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vedených 

na Úrade pre verejné obstarávanie. Termín na zaslanie cenovej ponuky bol stanovený do 16. 

5. 2014.  

V stanovenom termíne cenovú ponuku predložili 8 uchádzači. Najnižšiu cenovú ponuku 

predložila odborne spôsobilá osoba Mgr. Tomáš Šlachta (Tendrex, s.r.o.), ktorý bude 

realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania. 

P. Kučmáš zároveň informoval, že na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade 

s Výzvou na predkladanie ponúk bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka na 

realizáciu verejného obstarávania na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania. 

 

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 2/11062014: 

RF berie na vedomie výsledok verejného obstarávania s nízkou hodnotou na odborne 

spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na 

podporu vzdelávania, t.j. výber odborne spôsobilej osoby (Mgr. Tomáš Šlachta), z dôvodu 

splnenia všetkých požadovaných podmienok a predloženia najnižšej cenovej ponuky 

spomedzi uchádzačov  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 3/11062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť oznam o výsledku verejného 

obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude 

realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania na 

webovom sídle fondu  

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 4/11062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania v spolupráci s úspešným uchádzačom 

v rámci realizovaného verejného obstarávania vypracovať a predložiť návrh súťažných 

podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 

rade fondu na schválenie 

 

T: 15.7.2014 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4.Informácia o plnení rozpočtu fondu na rok 2014 k 31.5.2014 

R. Maroš požiadal P. Kučmáša, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu 

ako iniciatívny s cieľom informovať radu fondu o plnení rozpočtu fondu na rok 2014. 

Ďalej informoval, že dňa 24.03.2014 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „fond“) na rok 2014. Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na 

základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 194 800 EUR, najmä z dôvodu 

odpisov istiny pôžičiek pedagógov. 

 

P. Kučmáš skonštatoval, že z vyhodnotenia rozpočtu vyplýva, že napĺňanie jednotlivých 

položiek rozpočtu je v súlade s naplánovaným rozpočtom a to tak nákladové ako aj výnosové 

položky. Ani jedna z položiek sa za obdobie január až máj 2014 významne neodkláňa od 

naplánovanej výšky.  

V položkách 568-003 - Poistenie študenti a 568-200 - Poistenie pedagógovia  sú zaúčtované 

takmer všetky plánované príslušné náklady roku 2014 vzhľadom na skutočnosť, že poistné za 

všetky vyčerpané a nesplatené pôžičky študentov i pedagógov sa uhrádza v prvom štvrťroku 

2014.  

V rámci položky 568-300 – Odpočet pôžičky podľa zákona je takisto zaúčtovaná väčšina 

plánovaného nákladu, keďže väčšina odpisov bola vykonaná v prvom štvrťroku 2014. Zvyšná 

časť bude účtovaná koncom roku 2014, kedy predpokladáme splnenie podmienky na odpisy 

časti istiny pôžičiek v prípade ďalších pedagógov. 

Strata za obdobie január až máj 2014 predstavuje 68 449,68 EUR, čo je takmer o 13 000 EUR 

nižšie ako pomerne predpokladaná vypočítaná strata. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné predpokladať, že do konca roka 2014 fond 

plánovanú stratu nenaplní.  

 

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 5/11042014: 

RF berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu fondu na rok 2014 k 31.5.2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Žiadosť o odpis pôžičky Mgr. Zuzany Dančíkovej 

R. Maroš odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom 

materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie 

rady fondu na základe žiadosti zaslanej elektronicky Mgr. Zuzanou Dančíkovou dňa 

17. 3. 2014.  

 

Dlžníčka fondu Mgr. Zuzana Dančíková uzavrela zmluvu o pôžičke (ďalej „zmluva“) 

z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (ďalej ,,PFZP“) č. 31975 v novembri 2008 

a pôžičku riadne splácala od januára 2009. Dňa 26. 2. 2014 dlžníčka písomne požiadala 

o vyčíslenie zostatku dlhu z dôvodu záujmu o predčasné splatenie pôžičky k 10. 3. 2014. Na 

základe informácie o zostatku dlhu pôžičky dlžníčka tento uhradila dňa 7. 3. 2014.  

Po úhrade zostatku pôžičky sa dlžníčka telefonicky informovala, prečo jej nebol vykonaný 

odpis pôžičky, na základe čoho bola informovaná, že vzhľadom na prerušenie výkonu 

pedagogickej činnosti od 31.03.2013 do 26.08.2013 v rezorte školstva, nárok na odpis sa jej 

posunul na 24.04.2014. 

Na základe predmetného stanoviska fondu dlžníčka požiadala o prehodnotenie odpisu 

pôžičky. 

Vzhľadom na špecifickosť prípadu bola o stanovisko požiadaná advokátska kancelária fondu. 

V zmysle stanoviska advokátskej kancelárie nie je možné žiadosti dlžníčky vyhovieť, 

nakoľko k splateniu pôžičky došlo predtým, než boli splnené podmienky pre vykonanie 

odpisu. Odpis sa vykonáva zo základu pôžičky a keďže po splatení už žiadny základ 

neexistuje, nie je ho z čoho vykonať. Vykonanie odpisu by v tomto prípade znamenalo 

vrátenie časti už splatenej pôžičky. Advokátska kancelária zároveň upozornila, že vykonanie 

dodatočného odpisu a vrátenie časti už splatenej pôžičky v predmetnom prípade by mohlo 

znamenať vznik negatívneho precedensu vo vzťahu k iným dlžníkom, ktorí by taktiež mohli 

žiadať vykonanie odpisu ex post po splatení pôžičky, lebo hoci už pôžičku splatili, tak aj 

naďalej ostali pracovať v rezorte školstva.  

 

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli a po krátkej diskusii pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 6/11062014: 

RF schvaľuje žiadosť o dodatočný odpis pôžičky dlžníčky Mgr. Zuzany Dančíkovej 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 0 

Proti návrhu uznesenia: 4 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že prebehlo rokovanie 

s M. Mamojkom predsedom Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

ohľadom riešenia otázok súvisiacich s prípravou návrhu novely zákona o fonde.  

Taktiež informoval radu fondu ohľadom prípravy žiadosti o pôžičku a zmluvy o pôžičku na 

akademický rok 2014/2015 pre študentov a pedagógov.   

Zároveň informoval členov rady fondu o priebehu rokovaní s Rozvojovou bankou Rady 

Európy s cieľom získať finančné prostriedky na pôžičky pre študentov a pedagógov. 
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7. Záver 

Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu predbežne dohodli na najbližšom zasadnutí rady 

fondu dňa 30. 6. 2014. 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ingrid Valková 

 

 

Schválil: 

 ...................................................... 

 Ing. Roman Maroš 

 predseda rady fondu 

 

 

   

Overovateľ: ...................................................... 

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 


