Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 16. júna 2020
Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Ivan
Šóš PhD., Bc. Martin Mlynár
Neprítomní členovia rady fondu: Bc. Filip Šuran
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej
účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020
Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov
formou stravných poukážok
Rôzne
Záver

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
P. Kučmáš privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada
fondu“). Informoval prítomných členov rady fondu, že predseda rady fondu F. Šuran sa
ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí a nepoveril zastupovaním nikoho z ostatných členov rady
fondu, a preto je nevyhnutné zvoliť zastupujúceho predsedu rady fondu hlasovaním. Ostatní
členovia rady fondu navrhli, aby zasadnutie rady fondu dňa 16.6.2020 viedol M. Mlynár.
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 1/16062020:
Rada fondu schvaľuje za zastupujúceho predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 16.6.2020
M. Mlynára
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/16062020:
Za návrh uznesenia:
3
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
1
M. Mlynár skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu.
Za overovateľa zápisnice navrhol Z. Muzikovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou
je A. Orthová. M. Mlynár sa spýtal 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.
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2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu
M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené alebo sa plnia priebežne.
3. Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej
účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020
M. Mlynár 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 v súlade s čl. 4 ods. 2
písm. h) bod xvi. Organizačného poriadku fondu a čl. 6 ods. 7 písm. d) Štatútu Fondu na
podporu vzdelávania, podľa ktorého riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady fondu
o nákupoch alebo predajoch v hodnote vyššej ako 3 000 eur bez DPH formou predloženia
zámeru verejného obstarávania na schválenie rade fondu.
Zároveň informoval, že v zmysle § 9 ods. 12 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu
vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ročnú účtovnú závierku Fondu
na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) overuje audítor. V zmysle § 21 ods. 2 písm. d)
zákona, Výročná správa fondu taktiež obsahuje ročnú účtovnú závierku. Pre splnenie
podmienok vyplývajúcich zo zákona teda musí fond zabezpečiť overenie ročnej účtovnej
závierky a výročnej správy prostredníctvom audítora. Keďže fond nedisponuje interným
audítorom, na výkon auditu ročnej účtovnej závierky a výročnej správy musí využiť služby
externého audítora.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na základe údajov získaných z predložených cenových ponúk na rovnaký predmet
zákazky v roku 2019. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 3 600 eur bez DPH.
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované.
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 2/16062020:
Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej
účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie
na zabezpečenie Auditu za rok 2020
T:22.6.2020
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu a
dozornú radu o výsledku verejného obstarávania na výber audítora
T: na najbližšom zasadnutí rady fondu a
dozornej rady fondu po úspešnej
realizácii verejného obstarávania
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/16062020:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
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4. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania
zamestnancov formou stravných poukážok
M. Mlynár 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 v súlade s čl. 4 ods. 2
písm. h) bod xvi. Organizačného poriadku fondu a čl. 6 ods. 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 formou predloženia zámeru verejného obstarávania
na schválenie rade fondu. 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 hodnota zákazky – Zabezpečenie stravovania
zamestnancov formou stravných poukážok fond navrhuje na úrovni maximálne 12 700 eur,
pričom predpokladaná hodnota zákazky bola vypočítaná ako súčet súčinu predpokladaného
maximálneho počtu zakúpených stravných poukážok a hodnoty jednej poukážky (12 474 eur)
a provízie dodávateľa, ktorá zahŕňa všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb
stravovania objednávateľovi.
V súčasnosti fond poskytuje stravné poukážky v hodnote 4,50 eur 11 zamestnancom. Počet
zamestnancov, ktorým budú poskytované stravné poukážky, ako ani výška stravnej poukážky
sa nebude meniť.
Ďalej informoval, že fond má v súčasnosti uzatvorenú rámcovú zmluvu o zabezpečení
stravovania zamestnancov formou stravných poukážok so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.
od 1.7.2019 do 30.6.2020 v rámci verejného obstarávania vyhláseného prostredníctvom
Elektronického trhoviska.
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 bude uzatvorenie rámcovej zmluvy
s platnosťou na 12 mesiacov od 1.7.2020.
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované.
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 3/16062020:
Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania
zamestnancov formou stravných poukážok
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie
na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok prostredníctvom
elektronického trhoviska
T: bezodkladne
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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 uznesenie RF č. 3/16062020:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
5. Rôzne
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o stanovisku Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k akceptovaniu žiadostí o pôžičku pre študentov
doručených po termíne na predkladanie žiadostí.
P. Kučmáš ďalej informoval členov rady fondu o stave prípravy realizácie marketingovej
kampane na rok 2020. Následne bola prediskutovaná aj marketingová spolupráca fondu
a Študentskej rady vysokých škôl.
M. Mlynár sa v rámci bodu rôzne informoval o možnosti preukázania ukončenia, resp.
predĺženia štúdia študentov končiacich ročníkov vysokých škôl v nadväznosti na aktuálnu
situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Prediskutovaný bol aj priebeh
udeľovania odkladov splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu v nadväznosti na
pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2.
6. Záver
M. Mlynár poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie
rady fondu.
Zapísal: Ing. Adriana Orthová
Overil:
......................................................
JUDr. Zuzana Muziková
člen rady fondu
Schválil:

......................................................
Bc. Martin Mlynár
člen rady fondu
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