
Zápisnica 

z rokovania rady Fondu na podporu vzdelávania per-rollam zo dňa  1. 10. 2014 

 

 

Rokovania sa zúčastnili: 

 

Roman Maroš, Miroslav Habán, Ondrej Bafia, František Küffer, Viliam Bokol 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Schválenie realizácie verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na 

výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu 

vzdelávania za rok 2014  

 

 

1.  Schválenie realizácie verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na 

výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na 

podporu vzdelávania za rok 2014 

 

K predloženému materiálu vzniesol pripomienky nazásadného charakteru V. Bokol, ktoré boli 

zapracované. Ostatní členovia rady k predloženému materiálu nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

Členovia rady fondu odsúhlasili na rokovaní per-rollam dňa 1. 10. 2014 realizáciu verejného 

obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej 

účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014. 

 

 

Uznesenie RF č. 1/01102014: 

RF schvaľuje realizáciu verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber 

audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu 

vzdelávania za rok 2014 
 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 2/01102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania osloviť minimálne 10 audítorov 

vybraných náhodným výberom zo zoznamu audítorov uvedených na webovom sídle 

Slovenskej komory audítorov  

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

 



Uznesenie RF č. 3/01102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť oznam o verejnom obstarávaní 

vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej 

správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014 na webovom sídle fondu  

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 4/01102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu o výsledku 

verejného obstarávania  

 

T: do 10 dní od podpisu zmluvy 

s úspešným uchádzačom 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

 

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

 Ing. Roman Maroš 

 predseda rady fondu 


