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 Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 30. októbra 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, Ing. Lenka Kudolányová k bodu 3 

zasadnutia  

 

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 žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 

4. Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

5. Odpustenie vrátenia neoprávnene čerpanej pôžičky jednorázovo a uznanie odkladu 

splátok dlžníčky Petry Hollej 

6. Informácia o stave verejného obstarávania na nový Informačný systém Fondu na podporu 

vzdelávania 

7. Rôzne  

8. 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 F. Küffera. 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 predchádzajúcich zasadnutí 

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

 

Uznesenie RF č. 1/30102014: 

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

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3.Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde 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. Materiál 

bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli čiastočne 

zapracované. 

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

v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej 

len „zákon“) v zmysle ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. P. Kučmáš informoval 

o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

a skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov sa 

odporúča rade fondu: 

- vyradiť 50 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 232 200 EUR 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

- schváliť žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 

30. septembra 2014 v počte 246 ks a v celkovej sume pôžičiek 1 969 900 EUR 

- vyradiť 137 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 110 300 EUR z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov 

 

P. Kučmáš zároveň požiadal členov rady fondu o prediskutovanie pridelenia zostávajúcich 

finančných prostriedkov a to buď: 

- trom žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o pôžičku na formulári platnom pre školský rok 

2013/2014 v celkovej výške 27 000 EUR alebo 

- trom žiadateľom v poradí podľa kritéria rady v celkovej výške 25 000 EUR. 

 

Členovia rady fondu rozhodli poskytnúť neprerozdelené finančné prostriedky trom 

žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o pôžičku na formulári platnom pre školský rok 

2013/2014 v celkovej výške 27 000 EUR. 

 

Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/30102014: 

RF schvaľuje vyradenie 50 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 232 200 

EUR z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 3/30102014: 

RF schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 30. septembra 

2014 v počte 249 ks a v celkovej sume pôžičiek 1 996 900 EUR 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 4/30102014: 

RF schvaľuje vyradenie 137 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 110 300 EUR 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 5/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí 

o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom 

sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 6/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať oznam o schválení pôžičky 

vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre 

pedagógov radou Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 10 pracovných dní od schválenia 

pôžičiek radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 7/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky podľa uzavretých 

zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 8/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie zmluvných 

požiadaviek počas splácania pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: priebežne 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

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 za účelom zmeny 

a doplnenia všetkých sadzobníkov poplatkov a náhrad v nadväznosti na nové, 

nepredpokladané požiadavky niektorých klientov. Úprava sa týka Sadzobníka poplatkov 

a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom pôžičkovom fonde, Sadzobníka 

poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Pôžičkovom fonde pre 

začínajúcich pedagógov s platnosťou, Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté 

študentom podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a Sadzobníka 

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

o Fonde na podporu vzdelávania. 

Vo všetkých sadzobníkoch boli vykonané nasledovné úpravy: 

1. V časti 1) Zriadenie, vedenie účtu, výpis z účtu: 

a. pôvodný popis poplatku „Výpis z účtu zaslaný elektronicky“ upravený nasledovne 

„Výpis z účtu zaslaný jedenkrát ročne“ a 

b. pôvodný popis poplatku „Výpis z účtu zasielaný v papierovej podobe na žiadosť 

klienta“ upravený nasledovne „Výpis z účtu zasielaný na žiadosť klienta“. 

2. V časti 6) Ostatné služby bola pri poplatku „Zaslanie dokladu (zmluva, dodatok k zmluve 

o pôžičke, súhlas s odkladom splátok) na žiadosť klienta“ upravená zátvorka nasledovne 

„(okrem výpisu z účtu)“. 

 

Uvedené návrhy zmien v sadzobníku reagujú na požiadavku niektorých klientov o zaslanie 

výpisov z účtu za všetky predchádzajúce kalendárne roky elektronicky, keďže v súlade 

s aktuálne platnými sadzobníkmi je zaslanie výpisu z účtu elektronicky bez poplatku. 

Uvedená požiadavka predstavuje zásadne zvýšenú administratívnu záťaž na pracovníkov 

oddelenia pôžičiek.  

Zároveň bola zo Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov vypustený poplatok „Zrušenie účtu klienta“ 

v časti 1) Zriadenie, vedenie účtu, výpis z účtu z dôvodu zjednotenia s ostatnými 

sadzobníkmi, kde uvedený poplatok nie je definovaný. Taktiež boli doplnené a upravené 

poznámky k niektorých poplatkom podľa skúseností z aplikácie sadzobníkov v praxi. Dátum 

platnosti upravených sadzobníkov navrhujeme od 1. 11. 2014. 

 

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

 

Uznesenie RF č. 9/30102014: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 1. 11. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 10/30102014: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou od 1. 11. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 11/30102014: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 1. 11. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 12/30102014: 

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. 11. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 13/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania  

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Odpustenie vrátenia neoprávnene čerpanej pôžičky jednorázovo a uznanie odkladu 

splátok dlžníčky Petry Hollej 

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 čl. 8 ods. 9, písm. j) a k) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania v zmysle ktorých do 

pôsobnosti rady fondu patrí rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti 

a rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na 

odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok.  

Klientka fondu Petra Hollá uzavrela zmluvu o pôžičke zo Študentského pôžičkového fondu 

č. 2059/2012 v novembri 2012. Pôžičku vyčerpala v sume 996 € a táto bola v súlade 

s ustanovením § 13 ods. 5 zákona č. 200/1997 o Študentskom pôžičkovom fonde (ďalej len 

„zákon o ŠPF“) vyplatená v dvoch častiach (1. čerpanie 30. 11. 2012 vo výške 498 EUR, 2. 
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čerpanie 1. 2. 2013 vo výške 498 EUR). Na základe podpísanej dohody bol dlžníčke udelený 

odklad splátok pôžičky do októbra 2015. 

 

V mesiaci september 2014 dlžníčka dodatočne oznámila a zdokladovala nasledujúce nové 

skutočnosti: 

- prerušenie štúdia od 2. 1. 2013 do 31. 8. 2013 (z dôvodu predčasného pôrodu), 

- čerpanie materskej dovolenky od 11. 12. 2012 do 5. 8. 2013, 

- poberanie rodičovského príspevku od 6. 8. 2013 (trvá), 

- pokračovanie v štúdiu od 1. 9. 2013 na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, 

bakalársky stupeň, forma štúdia externá, nadštandardná dĺžka štúdia, 

- trvanie štúdia v akademickom roku 2014/2015 – je študentkou 2. ročníka, 

 

Z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich z čl. III bod 10 a čl. VII body 2 a 8 zmluvy 

o pôžičke vzniklo dlžníčke: 

- neoprávnené čerpanie vo výške 498 EUR (dlžníčke nemala byť dňa 1.2.2013 vyplatená 

druhá časť pôžičky, keďže v tom čase už nebola študentkou – mala prerušené štúdium), 

- dlh na zameškaných splátkach za obdobie marec 2013 až august 2014 v celkovej výške 

204 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností dlžníčka požiadala o umožnenie vrátenia neoprávnene 

čerpanej pôžičky (2. časť čerpania) v riadnych mesačných splátkach spolu s oprávnene 

čerpanou pôžičkou a o udelenie odkladu splátok za obdobie marec 2013 až do 

predpokladaného ukončenia štúdia. Svoju žiadosť odôvodňuje mimoriadnou situáciou – 

neplánované prerušenie štúdia z dôvodu predčasného pôrodu. Zároveň uvádza, že druhú časť 

pôžičky (neoprávnene čerpanú) použila na zaplatenie študijného poplatku za opakovanie 

1.semestra v roku 2013, ktorý nestihla ukončiť a preto si vôbec neuvedomila, že jej bolo 

čerpanie vyplatené neoprávnene. 

Dlžníčka zároveň dokladuje, že od septembra 2013 je nepretržite riadnou študentkou 

externého štúdia a nepriaznivá finančná situácia (poberanie len rodičovského príspevku) by 

jej neumožnila vrátiť neoprávnene vyčerpanú pôžičku vo výške 498 € jednorázovo a doplatiť 

dlh na zameškaných splátkach. 

V zmysle §14 odseku 5 zákona o ŠPF platí, že „V mimoriadnych prípadoch, najmä ak sa 

dlžník nedostal do hmotnej núdze z vlastnej viny a je odkázaný na sociálnu pomoc, môže rada 

fondu rozhodnúť o odpustení časti pôžičky“. Vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace 

s predčasným pôrodom a s tým súvisiacu finančnú situáciu dlžníčky, nadštandardnú formu 

štúdia, ktorá je spoplatnená a aktívny záujem dlžníčky riešiť svoju situáciu, navrhujeme 

umožniť dlžníčke splatiť neoprávnene čerpanú pôžičku v riadnych mesačných splátkach spolu 

s oprávnene čerpanou pôžičkou a udeliť odklad splátok za obdobie marec 2013 – august 2013 

(z dôvodu materskej dovolenky) a za obdobie od septembra 2013 až do predpokladaného 

ukončenia štúdia (z dôvodu pokračovania v štúdiu). 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 14/30102014: 

RF berie na vedomie Žiadosť o odpustenie vrátenia neoprávnene čerpanej pôžičky 

č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej jednorázovo (2.časť čerpania) 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 15/30102014: 

RF berie na vedomie Žiadosť o uznanie odkladu splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry 

Hollej z dôvodu materskej dovolenky od marca 2013 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 16/30102014: 

RF berie na vedomie Žiadosť o uznanie odkladu splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry 

Hollej z dôvodu pokračovania v štúdiu od septembra 2013 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 17/30102014: 

RF schvaľuje Splácanie celého zostatku pôžičky vrátane neoprávnene čerpanej pôžičky až po 

skončení štúdia, resp. skončení zákonného nároku na odklad splátok v riadnych mesačných 

splátkach tak, ako bolo pôvodne určené v zmluve o pôžičke č. 2059/2012 dlžníčky Petry 

Hollej 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 18/30102014: 

RF schvaľuje Odklad splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej z dôvodu materskej 

dovolenky v trvaní od marca 2013 do augusta 2013 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 19/30102014: 

RF schvaľuje Odklad splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej z dôvodu 

pokračovania v štúdiu v trvaní od septembra 2013 do predpokladaného ukončenia štúdia 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 20/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania umožniť splácanie celého zostatku 

pôžičky vrátane neoprávnene čerpanej pôžičky až po uplynutí zákonného nároku na odklad 

splátok v riadnych mesačných splátkach tak, ako bolo pôvodne určené v zmluve o pôžičke 

č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej 

T: po uplynutí zákonného nároku na 

odklad splátok pôžičky č. 2059/2012 

dlžníčky Petry Hollej 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 21/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Súhlas s odkladom splátok 

pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej z dôvodu materskej dovolenky v trvaní od marca 

2013 do augusta 2013 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 22/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Súhlas s odkladom splátok 

pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej z dôvodu pokračovania v štúdiu v trvaní od 

septembra 2013 do predpokladaného ukončenia štúdia 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6.Informácia o stave verejného obstarávania na nový 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 na 

v nadväznosti na plnenie úlohy C.3 zo zasadnutia rady fondu zo dňa 22. 8. 2014. V zmysle 

predmetnej úlohy je riaditeľ fondu povinný 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 a to v termíne do 15 pracovných dní od vyhodnotenia 

verejného obstarávania. 

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb „Informačný systém Fondu na podporu 

vzdelávania“ bola vyhlásená verejným obstarávateľom – fondom vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 172/2014 zo dňa 04.09.2014 pod zn. 20545 – WYS. 
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V lehote na predloženie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov (do 03.10.2014 do 10:00 

hod.) si súťažné podklady vyžiadalo 15 záujemcov, z ktorých všetci zaplatili poplatok za 

poskytnutie súťažných podkladov (10,- EUR s DPH), na základe čoho im tieto boli 

poskytnuté (zoznam záujemcov tvorí prílohu tohto materiálu). 

V lehote na predkladanie ponúk (03.10.2014 do 10:00 hod.) predložil ponuku jeden uchádzač 

(IFS Slovakia, spol. s r.o., Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina). 

Následne sa uskutočnilo zasadnutie Komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) v zložení: 

- Mgr.Art., Ing. Roman Maroš – predseda komisie, 

- Mgr. František Küffer – člen komisie, 

- PhDr. Pavol Kučmáš – člen komisie, 

- Martin Talanda – člen komisie, 

- Mgr. Tomáš Šlachta – člen komisie bez práva vyhodnocovať. 

Komisia na svojom zasadnutí po získaní informácie o skutočnosti, že ponuku predložil len 

jeden uchádzač, predloženú ponuku otvorila (časť „Ostatné“), avšak nevyhodnocovala 

splnenie podmienok účasti. Komisia rozhodla, v nadväznosti na ustanovenie § 46 ods. 2 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o VO“) o informovaní rady fondu o ďalších možnostiach postupu s ponechaním 

rozhodnutia o pokračovaní, resp. zrušení verejného obstarávania na najbližšie zasadnutie rady 

fondu. 

V nadväznosti na ustanovenie § 46 ods. 2 zákona o VO má rada fondu dve možnosti riešenia 

vzniknutej situácie: 

1. Pokračovať v procese verejného obstarávania a v prípade, že uchádzač IFS Slovakia, 

spol. s r.o. splní všetky stanovené podmienky účasti a požiadavky verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, vyhlásiť ho za úspešného 

uchádzača, uzavrieť s ním zmluvy, ktoré budú výsledkom verejného obstarávania 

a zverejniť odôvodnenie, prečo fond postup zadávania zákazky nezrušil napriek tomu, že 

obdržal len jednu ponuku, alebo 

2. Zrušiť postup zadávania zákazky, pokúsiť sa analyzovať dôvody nepredloženia väčšieho 

počtu ponúk, odstrániť prípadné prekážky účasti viacerých uchádzačov a vyhlásiť verejné 

obstarávanie opätovne. 

 

Vzhľadom na predpokladané problémy so zdôvodnením, prečo fond postup zadávania 

zákazky nezrušil napriek tomu, že obdržal len jednu ponuku, odporúčame zrušiť postup 

zadávania zákazky, pokúsiť sa analyzovať dôvody nepredloženia väčšieho počtu ponúk a po 

odstránení prípadných prekážok účasti viacerých uchádzačov vyhlásiť verejné obstarávanie 

opätovne. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 23/30102014: 

RF berie na vedomie Informáciu o stave verejného obstarávania na nový Informačný systém 

Fondu na podporu vzdelávania 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 24/30102014: 

RF schvaľuje zrušenie verejného obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu 

vzdelávania 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 25/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu v spolupráci s odborne spôsobilou osobou zrušiť 

verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: 3. 11. 2014 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 26/30102014: 

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

zabezpečiť prípadnú úpravu súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný 

systém Fondu na podporu vzdelávania v nadväznosti na vyjadrenie záujemcov o dôvodoch 

nepredloženia cenovej ponuky 

 

T: na najbližšie zasadnutie rady fondu 

 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 27/30102014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu predložiť upravené súťažné podklady na schválenie 

rade fondu 

T: na najbližšie zasadnutie rady fondu 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o počte predložených žiadostí 

o pôžičku pre študentov na akademický rok 2014/2015 ku dňu zasadnutia.  

 

Na záver zasadnutia sa členovia rady fondu dohodli, že najbližšie zasadnutie rady fondu sa 

uskutoční koncom novembra 2014. 
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8. 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. František Küffer 

 člen rady fondu 


