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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 14. mája 2018 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: PhDr. Mária Barteková, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., 

Mgr. Viera Kyselicová. Mgr. Matej Martovič 

 

Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová 

 

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 realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov 

formou stravných poukážok 

4. Verejné obstarávanie na nový informačný systém fondu 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

M. Barteková privítala všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“). Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní štyria členovia rady fondu. V. Bokol sa 

ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatovala, že rada fondu je uznášaniaschopná 

a otvorila zasadnutie rady fondu. M. Barteková navrhla za overovateľa zápisnice M. 

Martoviča. Skonštatovala, že zapisovateľkou je A. Orthová. M. Barteková požiadala 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 

M. Barteková informovala členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich 

zasadnutí boli splnené alebo sú v plnení. 

 

 

3. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania 

zamestnancov formou stravných poukážok 

 

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 

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

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. 

h, bod xvi. Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) a čl. 6 

dos. 7 písm. d Štatútu fondu, podľa ktorého riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady 

fondu o nákupoch alebo predajoch v hodnote vyššej ako 3 000 eur bez DPH a to formou 

predloženia zámeru verejného obstarávania na schválenie rade fondu.  
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Zároveň informoval, že v zmysle §152 ods. 2 zákona 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov je fond povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie.  

P. Kučmáš uviedol, že predpokladanú hodnotu zákazky – Zabezpečenie stravovania 

zamestnancov fondu formou stravných poukážok sa navrhuje na  úrovni maximálne 13 500 eur 

vypočítanú ako súčin predpokladaného maximálneho počtu zakúpených stravných poukážok 

a hodnoty jednej poukážky.  

Vzhľadom k skutočnosti, že dodanie stravných poukážok je možné považovať za službu bežne 

dostupnú na trhu, fond navrhuje verejné obstarávanie na zabezpečenie stravovania 

zamestnancov formou stravných poukážok realizovať prostredníctvom Elektronického 

trhoviska, pričom výsledkom verejného obstarávania by bolo uzatvorenie rámcovej zmluvy 

s platnosťou na 12 mesiacov od 1. 7. 2018. 

Zároveň sa navrhuje navýšenie hodnoty stravných poukážok zo 4, 00 eur na 4, 50 eur v zmysle 

Opatrenia o sumách stravného č. 309/2016 Z.z., ktoré dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v platnom znení. Toto navýšenie hodnoty stravných poukážok nebude 

mať negatívny dopad na rozpočet fondu. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/14052018: 

 

Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania 

zamestnancov formou stravných poukážok 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypovedať zmluvu 

o zabezpečení stravovania zo dňa 24. 1. 2013 so spoločnosťou Edenred Slovakia, s. r. o. 

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie na 

zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

T: 31. 5. 2018 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 

o výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou 

stravných poukážok 

T: na najbližšom zasadnutí rady fondu po    

úspešnej realizácii verejného 

obstarávania 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/14052018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Verejné obstarávanie na nový informačný systém fondu 

 

M. Barteková skonštatovala, že nakoľko ide o informačný bod zasadnutia rady fondu materiál 

k tomuto bodu nebol vypracovaný a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov 

rady fondu o možnostiach obstarania nového informačného systému fondu.  
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P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že na základe prieskumu trhu vykonaného v roku 

2016 a následnej komunikácie s oslovenými subjektmi budú na obstaranie nového 

informačného systému fondu potrebné financie v objeme 280 000 až 350 000 eur. 

M. Barteková navrhla vykonať prieskum trhu s cieľom overiť aktuálnu cenu za obstaranie 

informačného systému. Zároveň navrhla stanoviť sumu verejného obstarávania na hornej 

hranici predpokladaných finančných nárokov.  

P. Kučmáš informoval, že fond aktívne hľadá externé možnosti financovania nového 

informačného systému fondu a v súčasnosti je možné identifikovať tri potenciálne spôsoby 

financovania nového informačného systému.  

Prvou možnosťou je financovanie informačného systému z vlastných zdrojov aj vzhľadom na 

dosiahnutý zisk ako výsledok hospodárenia za posledné dva roky.  

Druhou možnosťou je financovanie informačného systému fondu prostredníctvom zapojenia sa 

fondu národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe v rámci Operačného 

programu Efektívna verejná správa. 

Treťou možnosťou je čiastočné prefinancovanie z prostriedkov Operačného programu Výskum 

a Inovácie alebo Operačného programu Ľudské zdroje v prípade, ak by sa fond stal finančným 

sprostredkovateľom v rámci niektorého z týchto programov. 

P. Kučmáš zároveň informoval, že s cieľom urýchliť práce na príprave podkladov k obstaraniu 

nového informačného systému fondu a následnej komunikácie s dodávateľom informačného 

systému, navrhuje zvážiť zmenu organizačnej štruktúry a vytvoriť dočasné miesto 

projektového manažéra. 

 

Uznesenie RF č. 2/14052018: 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a predložiť analýzu 

možností financovania nového informačného systému fondu vrátane posúdenia dopadov 

zmeny organizačnej štruktúry fondu na schválený rozpočet 

T: na najbližšie zasadnutie rady fondu 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vykonať prieskum trhu za 

účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na obstaranie nového informačného systému 

fondu  

    T: do 31. 8. 2018 
 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/14052018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Rôzne 

V rámci bodu rôzne sa M. Martovič požiadal o informáciu o prenájme bytu v priestoroch 

fondu. P. Kučmáš informoval, že s doterajším nájomcom boli prekonzultované nové 

podmienky prenájmu a nájomca s nimi súhlasil.  

Ďalej M. Barteková a M. Martovič informovali o valnom zhromaždení Študentskej rady 

vysokých škôl, kde predseda Študentskej rady vysokých škôl L. Bálint navrhol zmenu systému 

poskytovania pôžičiek s cieľom zvýšiť jej dostupnosť ďalším skupinám žiadateľov. 
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6. Záver 

Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu za účasť 

a ukončila zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Matej Martovič 

 člen rady fondu 

 

 

   

Schválil: ...................................................... 

 PhDr. Mária Barteková 

 predsedníčka rady fondu 


