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 Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 22. augusta 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, Mgr. Tomáš Šlachta – k bodu 3 zasadnutia 

rady 

 

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. Schválenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný systém Fondu 

na podporu vzdelávania 

4. Rôzne  

5. 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 nie je 

prítomný 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. P. Kučmáš požiadal členov rady fondu zaradiť do programu ďalšie dva body 

rokovania a to bod 4 Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa 

zákona o Študentskom pôžičkovom fonde a pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov a bod 5 Úprava sadzobníka poplatkov 

a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde 

na podporu vzdelávania. A následne upraviť číslovanie nasledujúcich bodov rokovania.  

Všetci prítomní členovia rady fondu súhlasili s doplnením bodov programu a zmenu 

programu zasadnutia odsúhlasili. 

 

 

2.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

R. Maroš informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí 

boli splnené, sú v plnení alebo budú splnené v stanovenom termíne. 

 

Uznesenie RF č. 1/22082014: 

RF berie na vedomie informáciu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu. 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3.Schválenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu 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. 4/11062014 zo dňa 11. 6. 2014 v zmysle ktorého mal riaditeľ 

fondu v spolupráci s odborne spôsobilou osobou vypracovať a predložiť návrh súťažných 

podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 

rade fondu na schválenie. 

Ďalej informoval, že súťažné podklady k predmetnému verejnému obstarávania, ako aj 

jednotlivé zmluvy tvoriace prílohu súťažných podkladov definujú požiadavky na verejné 

obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a to najmä: 

- pokyny pre uchádzačov (ako napr. predmet zákazky, miesto a termín dodania 

predmetu zákazky, platnosť ponuky, spôsob a postupy vysvetľovania súťažných 

podkladov, postup prípravy a predkladania cenovej ponuky vrátane miesta a lehoty na 

predloženie ponuky, postup vyhodnotenia predložených ponúk, postup pri uzatvorení 

zmlúv s úspešným uchádzačom), 

- podmienky účasti uchádzačov podľa §26 až §30 zákona o VO, 

- kritériá na vyhodnotenie ponúk, 

- opis predmetu zákazky, 

- spôsob určenia ceny a 

- návrhy zmlúv, ktoré budú uzatvorené s úspešným uchádzačom (Zmluva o dielo 

a udelení licencie, Zmluva o poskytovaní služieb údržby a podpory informačného 

systému (servisná zmluva) a Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov). 

 

Súťažné podklady boli zároveň vypracované v súlade so Štúdiou uskutočniteľnosti 

implementácie informačného systému pre Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „ŠÚ“), 

konkrétne podľa ocenenia alternatívnej verzie informačného systému. Súťažné podklady 

taktiež definujú základné požiadavky Fondu na hardvérovú infraštruktúru nového 

informačného systému fondu, funkcionality nového informačného systému fondu 

a požadované servisné služby v rámci dvojročného servisného obdobia po prevzatí nového 

informačného systému fondu. 

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky - 121 654 EUR bez DPH, sú súťažné podklady 

spracované podľa podmienok stanovených zákonom o VO na podlimitné zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená ako súčet predpokladanej hodnoty vývoja 

a implementácie informačného systému vo výške 92 134 EUR bez DPH a predpokladanej 

hodnoty podpory a údržby informačného systéme po dobu 2 rokov vo výške 29 520 EUR bez 

DPH. Predmetné hodnoty sú hodnoty ocenenia alternatívnej verzie informačného systému 

podľa ŠÚ. 

Fond navrhuje ako jediné kritérium na hodnotenie ponúk najnižšiu cenu bez DPH sumárne za 

obidve časti, t.j. za vývoj a implementáciu informačného systému a za podporu a údržbu 

informačného systéme po dobu 2 rokov. 

V súťažných podkladoch musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO 

definované nasledovné termíny: 

- lehota viazanosti ponúk, 

- lehota na doručenie požiadavky uchádzača o vysvetlenie, 
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- lehota na predkladanie ponúk a 

- dátum otvárania ponúk. 

V predloženom návrhu súťažných podkladov sú predmetné lehoty uvedené len ako orientačné 

a budú upravené na základe rozhodnutia rady fondu o dátume vyhlásenia predmetného 

verejného obstarávania. 

Súťažné podklady k predmetnému verejnému obstarávania, ako aj jednotlivé zmluvy tvoriace 

prílohu súťažných podkladov boli predložené členom rady fondu a dozornej rady na 

pripomienky dňa 4.8.2014. Doručené pripomienky boli čiastočne zapracované. 

Nezapracovaná bola pripomienka týkajúca sa neadekvátnosti požiadavky na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti dodávateľa, kde fond požaduje preukázať 

realizáciu minimálne 3 zákaziek na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky v celkovom finančnom objeme minimálne 400 000 EUR 

bez DPH za predchádzajúce 3 roky, pričom aspoň jedna zo zákaziek musí mať hodnotu 100 

000 EUR bez DPH.  

Nezapracovanú pripomienku navrhol P. Kučmáš na prerokovanie. Členovia rady fondu po 

diskusii a konzultácii s T. Šlachtom rozhodli: 

- rozšíriť definíciu služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky o „servis a údržbu informačného systému“ a 

- znížiť minimálnu požadovanú výšku jednej zákazky zo 100 000 EUR bez DPH na 

80 000 bez DPH. 

Zároveň sa členovia rady na základe návrhu F. Küffera dohodli na umožnení predkladania 

variantných návrhov riešení informačného systému oproti riešeniu požadovanému fondom 

a zadefinovanému v súťažných podkladoch. 

 

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

 

Uznesenie RF č. 2/22082014: 

RF schvaľuje Súťažné podklady na predmet zákazky Informačný systém Fondu na podporu 

vzdelávania vrátane návrhov zmlúv (Zmluva o dielo a udelení licencie, Zmluva o poskytovaní 

služieb údržby a podpory informačného systému (servisná zmluva) a Zmluva o poverení 

spracúvaním osobných údajov) s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 3/22082014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania v spolupráci s odborne spôsobilou 

osobou zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávania na Informačný systém Fondu na 

podporu vzdelávania  

T: 2. 9. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 4/22082014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania v spolupráci s odborne spôsobilou 

osobou priebežne informovať radu fondu a dozornú radu o priebehu realizovaného verejného 

obstarávania na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: na každom zasadnutí rady fondu 

a dozornej rady do vyhodnotenia 

verejného obstarávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 5/22082014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania v spolupráci s odborne spôsobilou 

osobou zabezpečiť vyhodnotenie predložených ponúk v rámci vyhláseného verejného 

obstarávania a informovať radu fondu a dozornú radu o výsledku verejného obstarávania na 

Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 15 pracovných dní od vyhodnotenia 

verejného obstarávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4.Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde a pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Pôžičkovom 

fonde pre začínajúcich pedagógov 

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 za účelom zosúladenia Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté 

podľa zákona o Študentskom pôžičkovom fonde a Sadzobníka poplatkov a náhrad pre 

pôžičky poskytnuté podľa zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov 

so Sadzobníkmi poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa § 10 a §14 zákona 

č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania. Úpravu sadzobníkov zároveň navrhujeme 

z dôvodu zjednotenia všetkých vyberaných poplatkov v rámci fondu. 

V obidvoch predkladaných sadzobníkoch navrhujeme: 

- zvýšiť poplatok za zanedbanú oznamovaciu povinnosť z 2 Eur na 5 Eur, 

- zvýšiť poplatok za upomienku č. 1 z 2 Eur na 5 Eur, 

- zvýšiť poplatok za upomienku č. 2 z 5 Eur na 10 Eur, 

- zvýšiť poplatok za upomienku č. 3 z 10 Eur 15 Eur, 

- bol doplnený poplatok za sekundárnu identifikáciu platby / úhrady splátok vo výške 

2 Eur. 

Zároveň boli doplnené a upravené poznámky k niektorých poplatkom. 

 

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli pristúpili k hlasovaniu. 
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Uznesenie RF č. 6/22082014: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 1. 9. 2014 

 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 7/22082014: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 1. 9. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 8/22082014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle FnPV 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Úprava Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa 

§ 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 

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 za účelom úpravy Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa § 

14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania. 

Ďalej uviedol, že v predkladanom návrhu sadzobníka bol doplnený poplatok za Sekundárnu 

identifikáciu platby - úhrady splátky vo výške 2,00 Eur, nakoľko klienti pri úhrade splátok 

v niektorých prípadoch uvádzajú nesprávnu identifikáciu platby, čo je zároveň porušením 

zmluvných podmienok. Táto nesprávne poukázaná platba nie je automaticky spárovaná 

s osobným účtom klienta a predpokladá manuálne dohľadávanie splátky, k čomu je potrebný 

administratívny úkon referenta. Pri zvýšenom počte takýchto nesprávne identifikovaných 

platieb toto predstavuje zvýšenú administratívnu záťaž. Priemerný mesačný počet takto 

nesprávne identifikovaných platieb je cca 20. 

Navrhovanou úpravou sa zároveň zabezpečí zjednotenie všetkých vyberaných poplatkov 

v rámci fondu.  

 

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

 

Uznesenie RF č. 9/22082014: 
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RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou od 1. 9. 2014 

 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 10/22082014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravený sadzobník poplatkov 

a náhrad na webovom sídle FnPV 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR nás listom informovalo, že Ministerstvo financií ich informovalo 

o skutočnosti, že Štatistický úrad SR v zmysle metodiky platnej pre EÚ rozhodlo o zaradení 

fondu do sektora verejnej správy, na ktorý sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 

Na základe tohto rozhodnutia prebehlo rokovanie fondu s Ministerstvom financií SR na 

ktorom bol fond informovaný o povinnostiach plynúcim pre fond z tejto zmeny ako aj 

o skutočnosti, že zaradenie fondu medzi subjekty verejnej správy nie je zatiaľ definitívne 

a bude ešte predmetom skúmania na úrovni Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT). 

 

 

7. Záver 

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 


