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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 16. decembra 2014 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. František Küffer, Mgr. Viliam Bokol, Mgr. Ondrej 

Bafia, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Prizvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Martin Kováčik, Ing. Jozef Turčány, 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. Voľba predsedu rady fondu po vzdaní sa členstva v rade p. Romanom Marošom 

4. Informácia o stave podpisovania zmlúv o pôžičke s pedagógmi 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu fondu na rok 2014 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

P. Kučmáš privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“) a odovzdal slovo F. Küfferovi, ktorý bol členmi rady fondu poverený vedením 

zasadnutia rady fondu. Skonštatoval, že sú prítomní na zasadnutí všetci členovia rady fondu. 

Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie rady fondu. 

Zároveň privítal na zasadnutí rady členov dozornej rady. F. Küffer skonštatoval, že 

zapisovateľkou je I. Valková.  
F. Küffer 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 

F. Küffer informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

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

 

Uznesenie RF č. 1/16122014: 

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

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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3.Voľba predsedu rady fondu po vzdaní sa členstva v rade p. Romanom Marošom    

Členovia rady fondu tajným hlasovaním za predsedu rady fondu zvolili p. Ondreja Bafiu. 

 

Uznesenie RF č. 2/16122014: 

RF schvaľuje za predsedu rady fondu p. Ondreja Bafiu 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4.Informácia o stave podpisovania zmlúv o pôžičke s pedagógmi 

F. Küffer odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu a dozornej rady 

o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval, že rada fondu na svojom zasadnutí dňa 

30.10.2014 schválila 249 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume pôžičiek 1 996 

900 EUR.. Po schválení pôžičiek boli vypracované zmluvy o pôžičke pre jednotlivých 

žiadateľov, ktorým bola pôžička schválená a dňa 12.11.2014 bolo vyexpedovaných 249 

zmlúv o pôžičke pre pedagógov. Lehota na vrátenie podpísanej zmluvy o pôžičky, s úradne 

overeným podpisom (prípadne podpismi ak musí byť zmluva o pôžičke zabezpečená ručením 

prostredníctvom ručiteľa) bola v zmysle ustanovenia §17 ods. 5 zákona NR SR č. 396/2012 Z. 

z. o Fonde na podporu vzdelávania stanovená na 30 dní od doručenia zmlúv o pôžičke.  

K 15.12.2014 bolo fondu doručených 238 zmlúv o pôžičke z čoho bolo vyplatených 159 

pôžičiek v sume 1 109 800 EUR.  

 

Uznesenie RF č. 3/16122014: 

RF berie na vedomie informáciu o stave podpisovania zmlúv o pôžičke s pedagógmi  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Informácia o čerpaní rozpočtu fondu na rok 2014 

F. Küffer odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu a dozornej rady 

o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady 

fondu ako iniciatívny materiál s cieľom informovať o stave čerpania rozpočtu fondu na rok 

2014. 

Rozpočet fondu bol schválený radou fondu dňa 24.3.2014 a do termínu vypracovania tohto 

materiálu nebol aktualizovaný, čiže nedošlo k jeho úprave. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 

k 30.11.2014 tvorí prílohu č. 1 predkladaného materiálu, ktorá obsahuje vyhodnotenie 

z pohľadu nákladov a výnosov, ako aj vyhodnotenie z pohľadu metodiky výpočtu pre verejnú 

správu, t.j. vyhodnotenie príjmov a výdavkov, ako aj vyhodnotenie z pohľadu výdavkov na 

správu fondu. 

P. Kučmáš vo vzťahu k nákladom a výnosom informoval, že k 30.11.2014 došlo 

k prečerpaniu položky Náhrady miezd – dovolenky (účet 521-002) o 1 023,28 EUR bez DPH, 

položky Dohody o VP (účet 521-004) o 1 410 EUR bez DPH, položky Súdne poplatky (účet 

538-003) o 56,88 EUR bez DPH, položka Právne služby (účet 518-400) o 1 219,28 EUR bez 

DPH a položky Asseco Solutions-servis SW Učto (účet 518-006) o 42,70 EUR bez DPH. 
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Zároveň sa predpokladá prečerpanie položky Odpočet pôžičky podľa zákona (účet 568-300) a 

položky Spotreba – plyn (účet 502-002). 

P. Kučmáš uistil, že prečerpanie žiadnej z týchto položiek nemá negatívny dopad na celkové 

hospodárenie fondu, keďže v iných položkách došlo k úspore. Zároveň informovať, že je 

možné predpokladať, že fond nedosiahne plánovanú stratu (plánovaná strata: -194 800 EUR 

bez DPH, stav k 30.11.2014: -9 768,48 EUR bez DPH). 

 

P. Kučmáš vo vzťahu k pohľadávkam a záväzkom informoval, že pohľadávky fondu 

k 15.12.2014 predstavujú sumu 28 247 926,21 EUR, z čoho 28 241 265,36 EUR sú 

pohľadávky voči študentom a pedagógom z poskytnutých pôžičiek, 4 504,45 EUR sú 

pohľadávky voči bývalému nájomníkovi v budove fondu spoločnosti VF Group, s.r.o, ktorej 

bola s platnosťou k 31.9.2013 ukončená nájomná zmluva a 2 156,40 EUR sú pohľadávky za 

neuhradené nájomné voči súčasnému nájomníkovi v budove fondu spoločnosti E.R.W. 

Trading, s.r.o.; nájomník bol na nedoplatok upozornený a v prípade jeho neuhradenia do 

31.12.2014, bude nájomná zmluva vypovedaná. Záväzky fondu k 15.12.2014 predstavujú 

sumu 3 490,16 EUR a to voči trom dodávateľom služieb. Žiadne záväzky fondu pritom nie sú 

po lehote splatnosti. 

 

Po informácii o predkladanom materiáli členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 4/16122014: 

RF berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.11.2014  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 5/16122014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2014 

 

T: priebežne 

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 o prebiehajúcich súdnych 

sporoch s bývalými členmi rady a dozornej rady ŠPF a PFZP. 

 

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

uskutoční v polovici januára 2015. 

 

 

 

 

 

7. Záver 
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Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ingrid Valková 

 

 

Overovateľ: 

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

 Mgr. František Küffer 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 člen rady fondu 

 

 

Overovateľ: 

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

 Mgr. Ondrej Bafia 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 

 


