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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 30. marca 2021 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Ing. Martin Mlynár, Bc. 

Filip Šuran, Mgr. Viera Kyselicová 

 

Neprítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková 

 

Miesto konania zasadnutia: Zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania sa konalo 

formou videokonferencie. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Výročná správa za rok 2020 

4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 

rok 2020 

5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2021 

6. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 28.2.2021 

7. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Ing. Eriky 

Brodňanskej 

8. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie marketingovej kampane na 

rok 2021 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania sa konalo formou videokonferencie. 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

F. Šuran privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria členovia rady fondu. Z. Muziková sa 

krátko pred začiatkom videokonferencie ospravedlnila z dôvodu neodkladných pracovných 

povinností. F. Šuran navrhol za overovateľa zápisnice V. Kyselicovú. Skonštatoval, že 

zapisovateľkou je A. Orthová. F. Šuran 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. Šuran informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli 

splnené, alebo sú v plnení. 

 

 

3. Výročná správa za rok 2020 

F. Šuran skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 

slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  
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P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 

1 písm. f) a h) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), podľa ktorých rada fondu schvaľuje výročnú správu fondu 

a ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom. 

Ďalej informoval členov rady fondu, že ročná účtovná závierka fondu a Výročná správa za rok 

2020 (ďalej len „výročná správa“) boli v súlade s ustanovením § 9 ods. 10 zákona overené 

spoločnosťou GSM Group s.r.o ako audítorom vybraným dozornou radou na základe 

verejného obstarávania realizovaného formou prieskumu trhu. 

Ročná účtová závierka ako aj výročná správa boli auditované bez výhrad, pričom Správa 

audítora k Výročnej správe tvorí súčasť výročnej správy a Správa audítora k ročnej účtovnej 

závierke je uložená vo fonde. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy. 

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov rady, že výročná správa obsahuje informácie 

vyžadované zákonom, ako aj informácie týkajúce súdnych sporov prebiehajúcich v roku 2020, 

financovania marketingových aktivít a informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu 

určených na prenájom. 

P. Kučmáš taktiež skonštatoval, že fond za rok 2020 dosiahol zisk pred zdanením vo výške 

264 917,12 eur, čo po zdanení predstavuje zisk vo výške 129 816,10 eur. V súlade s § 20 

zákona o účtovníctve fond navrhol prerozdelenie zisku za rok 2020 v pomere 5%, t.j. 

6 490,81 eur do sociálneho fondu najmä na stravovanie zamestnancov a príspevky 

zamestnancom na dopravu do zamestnania a 95%, t.j. 123 325,30 eur na účet ziskov za 

príslušné obdobie, ktorý bude použitý na poskytovanie pôžičiek pre študentov aj pedagógov 

a bežnú činnosť fondu. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a návrh na rozdelenie zisku 

a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/30032021: 

Rada fondu schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2020 overenú audítorom 

 

Rada fondu schvaľuje Výročnú správu za rok 2020 

 

Rada fondu schvaľuje spôsob prerozdelenia zisku za rok 2020 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú Výročnú 

správu za rok 2020 vrátane príloh na webovom sídle fondu 

 T: do 31. 3. 2021 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania uložiť schválenú Výročnú 

správu za rok 2020 vrátane príloh do verejnej časti registra účtovných závierok 

 T: do 31. 3. 2021 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť schválenú Výročnú 

správu za rok 2020 na informáciu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, Študentskej rade vysokých škôl a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre 

vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

 T: do 30. 4. 2021  

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/30032021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu 

za rok 2020 

F. Šuran 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 základe 

§ 4 ods. 1, písm. e) zákona, podľa ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie 

rozpočtu fondu. 

Ďalej informoval, že samotný materiál pozostáva zo štyroch častí, vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu fondu za rok 2020, návrh rozpočtu fondu na rok 2021, návrh rozpočtu fondu na roky 

2022 až 2024 podľa metodiky ESA 2010 a predikcia peňažných tokov fondu v roku 2021 

(cash-flow). 

 

Vo vzťahu k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2020 P. Kučmáš uviedol, že rozpočet 

fondu na rok 2020 bol schválený radou fondu uznesením č. 2/30032020 zo dňa 30. 3. 2020. 

Rozpočet nebol v roku 2020 upravovaný. P. Kučmáš konštatoval, že oproti schválenému 

rozpočtu došlo k výraznej úspore nákladov a boli dosiahnuté mierne vyššie výnosy. Fond 

vykázal oproti plánu k 31. 12. 2020 aj výrazne vyšší zisk pred zdanením vo výške 264 917,12 

eur, čo po zdanení predstavuje zisk 129 816,10 eur. 

 

Náklady na správu fondu v roku 2020 predstavovali 600 206,59 eur, t.j. 2, 00 % z nesplatenej 

istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2019 vo 

výške 30 011 330,17 eur. 

 

K návrhu rozpočtu fondu na rok 2021 P. Kučmáš uviedol, že pri spracovávaní návrhu rozpočtu 

fondu na rok 2021 boli zohľadnené výsledky hospodárenia fondu za roky 2020 a 2019 pri 

podrobnom členení nákladových a výnosových položiek, ako aj všetky zmluvné vzťahy fondu 

(dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy) a aktuálny stav hospodárenia fondu ku 

koncu februára 2021. Rozpočet predpokladá v roku 2021 dotáciu z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) na stabilizačné pôžičky vo výške 2 758 

500 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky na rok 2021. 

Ďalej P. Kučmáš informoval, že rozpočet bol spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, 

t.j. viazaný na hospodársky výsledok a zároveň pre účely vykazovania pre Ministerstvo 

financií SR a Štátnu pokladnicu aj v podobe príjmovo – výdavkového rozpočtu.  

Informoval, že podľa predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2021 sú predpokladané výnosy 

vo výške 1 115 750,00 eur a predpokladané náklady vo výške 1 110 884,85 eur 

a predpokladaná daň z príjmu 20 000,00 eur, čo predstavuje záporný účtovný hospodársky 

výsledok, t.j. stratu vo výške 15 134,85 eur.  

Vo vzťahu k nákladom na správu fondu uviedol, že tieto sa v rozpočte na rok 2021 navrhujú 

vo výške 755 884,85 eur, čo predstavuje cca 2,51% z nesplatenej istiny pôžičiek 

a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2020 (30 081 583,83 eur). 

Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona (3,5%) bude dodržaný. 

 

K návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024 P. Kučmáš informoval členov rady, že návrh 

rozpočtu fondu na roky 2022 - 2024  vychádza zo skutočnosti 2020, z návrhu rozpočtu na rok 

2021, z rozpočtu určeného MF SR na roky 2021 a 2023, ako aj z predpokladaných výdavkov 

na pôžičky pre študentov a pedagógov vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky pri 

započítaní predpokladanej dotácie na stabilizačné pôžičky. 
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Vo vzťahu k predikcii peňažných tokov fondu v roku 2021 P. Kučmáš informoval členov rady 

fondu o predpokladaných hotovostných príjmoch a výdavkoch v roku 2021 a z toho 

vyplývajúcej maximálnej výške finančných prostriedkov, ktoré bude možné vyčleniť na 

pôžičky pre študentov a pedagógov v roku 2021. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali všetky položky navrhovaného rozpočtu na rok 2021 

a pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/30032021: 

Rada fondu schvaľuje plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020 vrátane 

vyhodnotenia plnenia nákladov na správu fondu 

 

Rada fondu schvaľuje rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021 

 

Rada fondu schvaľuje návrh rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na roky 2022 až 2024 

podľa metodiky ESA 2010 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený rozpočet 

Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021 na webovom sídle fondu 

 T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet 

Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021 

 T: priebežne počas roku 2021 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/30032021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2021 

F. Šuran 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. 

2 ods. 2 Vnútorného predpisu č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov 

dozornej rady, v zmysle ktorého fond informuje členov rady fondu a členov dozornej rady 

(ďalej len „člen rady“) o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 

za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej informoval, že v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 

zákona patrí členovi rady mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) za predchádzajúci kalendárny rok.  

V nadväznosti na uvedené informoval, že na základe údajov zverejnených na webovom sídle 

ŠÚ SR bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2020 vo výške 

1 133 eur, z čoho vyplýva, že členovi rady patrí v roku 2021 mesačne odmena vo výške 

94,42 eur brutto. 
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Uznesenie RF č. 3/30032021: 

Rada fondu berie na vedomie informáciu o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v 

roku 2021 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/30032021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 28. 2. 2021 

F. Šuran 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 § 

4 ods. 1 písm. a) zákona o fonde, podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. Materiál sa 

taktiež predkladá v súlade s Vnútorným predpisom č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na 

posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov 

a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku. 

 

P. Kučmáš informoval o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov. P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku 

pre pedagógov sa odporúča rade fondu schváliť 87 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 

826 300 eur a neschváliť jedenásť žiadostí v celkovej výške pôžičiek 103 500 eur. 

 

Členovia rady fondu po posúdení predloženého materiálu a zoznamu žiadostí o pôžičku 

navrhnutých na schválenie a na neschválenie pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 4/30032021: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 11 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej 

sume pôžičiek 103 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 28. februára 2021 v počte 87 a v celkovej sume pôžičiek 826 300 eur 

 

Rada fondu 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 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať návrh zmluvy o pôžičke 

žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov  

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky pre pedagógov 

podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o pôžičke 
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Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie 

zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre pedagógov z Fondu na podporu 

vzdelávania 

 T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/30032021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Ing. Eriky 

Brodňanskej 

F. Šuran 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 základe § 4 ods. 1 písm. j) zákona 

o fonde, podľa ktorého patrí do pôsobnosti rady fondu rozhodovanie o odklade splátok 

pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný 

nárok.  

Dňa 12. marca 2021 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu nástupu 

na materskú dovolenku s trvaním materskej dovolenky od februára 2021 do augusta 2021. 

Keďže dlžníčka Ing. Erika Brodňanská oznámila nástup na materskú dovolenku po uplynutí 

30 dní od nástupu na materskú dovolenku, nemá nárok na zákonný odklad splátok podľa čl. 

VIII ods. 1 zmluvy o pôžičke. 

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Ing. Erike Brodňanskej schváliť odklad splátok z iného 

kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. VIII ods. 10 zmluvy o pôžičke na obdobie 

piatich mesiacov počnúc mesiacom apríl 2021 do konca augusta 2021, pričom počas tohto 

obdobia bude splácať len úroky z istiny a nie samotnú istinu. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 5/30032021: 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 

základe Zmluvy o pôžičke č. 5019/2013 dlžníčke Ing. Erike Brodňanskej na obdobie 

5 mesiacov v trvaní od apríla 2021 do augusta 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej 

fondu dňa 12. marca 2021 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 

Ing. Erike Brodňanskej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

za podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 5019/2013 

 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/30032021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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8. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie marketingovej kampane 

na rok 2021 

F. Šuran 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 a to formou predloženia zámeru 

verejného obstarávania na schválenie rade fondu a odovzdal slovo A. Orthovej. 

 

A. Orthová informovala, že nakoľko fond nemá dostatočné administratívne kapacity, 

skúsenosti s aktívnou marketingovou propagáciou na sociálnych sieťach, nedisponuje 

adekvátnym softvérovým vybavením (grafické programy) a nemá k dispozícii aktívnu 

kreditnú kartu, navrhuje sa za účelom zabezpečenia marketingovej kampane na rok 2021 

realizovať verejné obstarávanie vo forme zákazky s nízkou hodnotou. Marketingová kampaň 

2021 má byť primárne zameraná na intenzívnu komunikáciu s cieľovou skupinou a na 

zvýšenie počtu predložených žiadostí o pôžičku pre študentov.  

 

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 zo štyroch predložených cenových ponúk na rovnaký 

predmet zákazky v roku 2020. Vzhľadom k skúsenostiam nadobudnutým počas realizácie 

marketingovej kampane 2020 fond navrhuje ponechať predpokladanú hodnotu zákazky 

v rovnakej výške ako pri realizácii marketingovej kampane v roku 2020. Predpokladaná 

hodnota zákazky tak bola stanovená na 14 999 eur. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali aj možnosť tvorby marketingovej kampane vo vlastnej 

réžií, nakoniec sa však zhodli na schválení predkladaného materiálu a pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 6/30032021: 

 

Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie Marketingovej 

kampane na rok 2021 

 

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

zabezpečenie Marketingovej kampane na rok 2021 

 T: 15.4.2021 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 

o výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie Marketingovej kampane na rok 2021 

 T: na najbližšom zasadnutí rady fondu po 

úspešnej realizácii verejného obstarávania 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 6/30032021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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9. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne boli prekonzultované odporúčania audítora k činnosti fondu, ktoré 

vyplynuli z auditu účtovnej závierky Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020, najmä 

otázka zaradenia fondu medzi neziskové účtovné jednotky. 

 

 

10. Záver 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil 

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Viera Kyselicová 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Bc. Filip Šuran 

 predseda rady fondu 


