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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 16. decembra 2020 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, Mgr. Viera Kyselicová, 

doc. Ing. Miroslav Habán, Ing. 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. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

3. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

4. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2020 

5. Rôzne 

6. 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. decembra 2020 viedol 

M. Mlynár.  

 

Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/16122020:  
Rada fondu schvaľuje za zastupujúceho predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 16. decembra 

2020 M. Mlynára  

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/16122020:  

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 predchádzajúceho zasadnutia rady fondu 

M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

 

3. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 1 písm. l) 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o fonde“), podľa ktorého sa rada fondu vyjadruje k ďalším otázkam, ktoré do 

pôsobnosti Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) zveruje zákon o fonde alebo 

vnútorné predpisy fondu. 

 

Ďalej informoval, že v súvislosti s množiacimi sa prípadmi osobných bankrotov za uplynulé 

roky, fond eviduje zvýšený počet konkurzov na majetok dlžníkov fondu. Väčšina konkurzov, 

ktoré už boli ukončené, boli ukončené z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady 

konkurzu. Fond zároveň predpokladá, že aj v budúcnosti bude väčšina vyhlásených konkurzov 

ukončených rovnakým spôsobom. V takýchto prípadoch fond štandardne vymáha nesplatené 

pôžičky od ručiteľov. Avšak v prípade, ak je aj na majetok ručiteľa vyhlásený konkurz a tento 

konkurz je ukončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu alebo len 

s minimálnym výťažkom, stáva sa poskytnutá pôžičky fakticky aj reálne nevymožiteľnou. 

 

V takýchto prípadoch fond navrhuje vyradenie predmetnej pôžičky z obchodného majetku 

fondu preúčtovaním na účet nevymožiteľných pohľadávok daňovo neuznaných, ak sú staršie 

ako 4 roky a tým sú z daňového pohľadu premlčané. V prípade pohľadávok nie starších ako 4 

roky fond navrhuje tieto prípady účtovať v príslušných zdaňovacích obdobiach a v príslušnej 

výške ako opravnú položku, daňovo uznateľnú. 

 

Na základe uvedeného P.Kučmáš predložil rade fondu na posúdenie pohľadávku voči 

Bc. Františkovi Lackovi, ktorá je z dôvodu, že došlo k zrušeniu konkurzu na majetok dlžníka aj 

majetok ručiteľa a taktiež z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu 

nevymožiteľná. 

 

P. Kučmáš zároveň informoval, že v minulosti, ešte v období právnych predchodcov fondu, 

došlo vo viacerých prípadoch k oneskorenému uplatneniu pohľadávky na súde v prípade 

nesplácania pôžičky. Z tohto dôvodu súdy konštatovali premlčanie pohľadávky fondu vo 

vzťahu k dlžníkom, čo efektívne znamená nevymožiteľnosť týchto pohľadávok fondu 

potvrdenú príslušným súdom. Fond v rámci doteraz vykonaných analýz identifikoval dva 

takéto prípady – pohľadávka voči Mgr. Mariánovi Nemešovi a pohľadávka voči Jane 

Spišákovej, ktoré P. Kučmáš predložil rade fondu na posúdenie.  

 

V súvislosti s takýmito prípadmi P. Kučmáš navrhol rade fondu ich vyradenie z obchodného 

majetku fondu preúčtovaním na účet nevymožiteľných pohľadávok, ktorými bude znížený 

účtovný základ dane z príjmov právnickej osoby, avšak vzhľadom na obdobie ich vzniku, ich 

nebude možné zaúčtovať do opravných položiek daňovo uznateľných z dôvodu premlčania. 

Tieto dve nevymožiteľné pohľadávky tak budú predstavovať skutočnú finančnú stratu pre 

fond. 
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P. Kučmáš taktiež informoval o priebehu vykonávanej analýzy všetkých spisov postúpených 

na vymáhanie, súdne konanie alebo prihlásené do konkurzu s cieľom identifikovať 

nevymožiteľné alebo problematicky vymožiteľné pohľadávky. 

 

Uznesenie RF č. 2/16122020: 

 

Rada fondu schvaľuje účtovný odpis predložených nevymožiteľných pohľadávok a nákladov 

súvisiacich s ich vymáhaním v kalendárnom roku 2020 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť účtovné 

sprocesovanie znižovania nevymožiteľnej pohľadávky voči Bc. Františkovi Lackovi jej 

postupným účtovaním do opravných položiek daňovo uznateľných  

T: v termínoch podľa daňových 

zákonov 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť účtovné 

sprocesovanie odpísania nevymožiteľných pohľadávok voči Mgr. Mariánovi Nemešovi a voči 

Jane Spišákovej 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 2/16122020:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako iniciatívny materiál 

s cieľom informovať členov rady fondu o stave fondu a čerpaní rozpočtu  

k 30. novembru 2020.  

 

P. Kučmáš v stručnosti informoval o činnosti fondu za doterajšie obdobie roku 2020, vrátane 

rok počtu schválených a vyplatených pôžičiek a výsledkov marketingovej kampane. 

V súvislosti s hospodárením fondu P. Kučmáš uviedol, že hospodársky výsledok za obdobie 

január až november 2020 predstavuje zisk vo výške 257 629,42 eur. P. Kučmáš vyjadril 

presvedčenie, že fond by na základe pozitívnych hospodárskych výsledkov 

k 30. novembru 2020 mohol v roku 2020 hospodáriť so ziskom a to aj napriek odpisom 

nevymožiteľných pohľadávok.  

 

Ďalej informoval o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na pôžičky pre študentov a na 

pôžičky pre pedagógov uzatvorenej podľa § 8 ods. 4 zákona o fonde na základe zmeny účelu 

použitia finančných prostriedkov pôvodne určených na stabilizačné pôžičky v prospech 

pôžičiek pre študentov a pôžičiek pre pedagógov. P. Kučmáš taktiež informoval 

o prebiehajúcom procese prípravy Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky na rok 

2021. 

 

Členovia rady fondu po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu. 
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Uznesenie RF č. 3/16122020: 

 

Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu 

k 30. novembru 2020 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na 

rok 2020 

T: priebežne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 3/16122020:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne členovia rady fondu navrhli udeliť riaditeľovi fondu na základe 

pozitívnych výsledkov v hospodárení a činnosti fondu odmenu. Po diskusii členovia rady 

fondu navrhli riaditeľovi fondu udeliť odmenu vo výške 4 000 eur. 

 

Uznesenie RF č. 4/16122020: 

 

Rada fondu schvaľuje riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania odmenu vo výške 4 000 eur.  

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/16122020: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Záver 

 

Zastupujúci predseda rady fondu 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: ...................................................... 

 Ing. Martin Mlynár 

 člen rady fondu a zastupujúci predseda  

 rady fondu na zasadnutí dňa 16.12.2020 


