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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 10. júna 2022 

 

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Ján Luterán, doc. Ing. Miroslav Habán PhD., 

Ing. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran 

 

Neprítomní členovia rady fondu:  

 

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. Schválenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 

4. Schválenie Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

5. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov 

formou stravných poukážok 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

M. Mlynár privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu. M. Mlynár 

navrhol za overovateľa zápisnice J. Luterána. Skonštatoval, že zapisovateľkou je A. Orthová. 

M. Mlynár 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 

M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí  

boli splnené alebo sa plnia priebežne. 

 

3. Schválenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 

M. Mlynár skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 

a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  

P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 

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

predpisov (ďalej len „zákon“). 

Ďalej informoval členov rady, že v štatúte boli vykonané najmä nasledovné úpravy súvisiace 

s nadobudnutím účinnosti zákona č. 175/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

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

„novela zákona“)  

 rozšírenia pôsobnosti fondu vo vzťahu k poskytovaniu finančných prostriedkov na 

základe programov a schém schválených vládou Slovenskej republiky, a programov 

a grantových schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
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 doplnenia nových typov pôžičiek,  

 zloženia a pôsobností Rady fondu,  

 zloženia a pôsobností Dozornej rady,  

 vymedzenia funkčného obdobia a výberového procesu riaditeľa fondu ako štatutárneho 

orgánu, 

 dodefinovania zdrojov fondu a hospodárenia s prostriedkami fondu. 

Zároveň boli v štatúte vykonané aj zmeny vyplývajúce z úpravy limitov pre verejné 

obstarávanie, ako aj oprava gramatických a iné textových nepresností. 

Vzhľadom na rozsah zapracovaných zmien a počet doterajších dodatkov bolo rade fondu 

navrhnuté schválenie úplne nového štatútu fondu a nie dodatku k doteraz platnému štatútu. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/10062022: 

Rada fondu schvaľuje Štatút Fondu na podporu vzdelávania s pripomienkami s účinnosťou od 

13.6.2022 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Štatút Fondu na 

podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/10062022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Schválenie Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

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 na zasadnutie rady fondu 

na základe § 4 ods. 1, písm. f). 

Organizačný poriadok fondu reflektuje na zmeny, ktoré vyplývajú z novely zákona o fonde 

a to hlavne detailnejším rozdelením pôžičiek vrátane nových typov pôžičiek a grantov, ako aj 

rozšírením kompetencií a povinností riaditeľa a zamestnancov fondu vo vzťahu 

k poskytovaniu nových typov pôžičiek a grantov a činností a úloh týkajúcich sa nových typov 

pôžičiek a grantov. V záujme väčšej flexibility a možnosti reagovať na zmeny v počte 

spracovaných pôžičiek a grantov jednotlivými referentmi na oddelení pôžičiek, bol 

organizačný poriadok upravený tak, že došlo k zadefinovaniu opisu práce pre každý typ 

pôžičky a grantu  samostatne, pričom ale nebude ku každému typy pôžičky vytvorené 

samostatné pracovné miesto alebo každý referent na oddelení pôžičiek bude mať v pracovnej 

zmluve zadefinované typy pôžičiek alebo granty, ktoré bude spravovať. Zároveň boli 

upravené logické súvislosti, gramatické a iné textové nepresnosti. 

Vzhľadom na rozsah zapracovaných zmien a počet doterajších dodatkov bolo rade fondu 

navrhnuté schválenie úplne nového organizačného poriadku a nie dodatku k doteraz platnému 

organizačnému poriadku. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie RF č. 2/10062022: 

Rada fondu schvaľuje Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 

13.6.2022 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Organizačný poriadok 

Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/10062022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

5. 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 na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) a 

čl. 6 ods. 7 písm. d Štatútu fondu. Zároveň informoval, že v zmysle §152 ods. 2 zákona 

č. 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 formou stravných poukážok fond navrhuje na úrovni maximálne 7 700 eur, 

pričom predpokladaná hodnota zákazky bola vypočítaná ako súčet súčinu predpokladaného 

maximálneho počtu zakúpených stravných poukážok a hodnoty jednej poukážky (6 972 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 deviatim zamestnancom. 

Fond si pre účely stanovenia predpokladaného potrebného počtu stravných poukážok vyžiadal 

od každého zamestnanca stanovisko k požadovanej forme príspevku na stravovanie – buď 

formou stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku. Štyria zamestnanci 

fondu požadujú poskytnutie príspevku na stravovanie formou stravných poukážok, zvyšní 

zamestnanci sa rozhodli v prospech finančného príspevku na stravovanie. Fond zároveň 

navrhuje zvýšiť nominálnu hodnotu stravnej poukážky na 7,00 eur s cieľom kompenzovať 

zvýšenie cien obedového menu v centre Bratislavy, ako aj donáškových služieb. 

 

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 1.7.2021 do 30.6.2022 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 1.7.2022.  
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Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 3/10062022: 

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 

 

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. 3/10062022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

6. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš prediskutoval s členmi rady fondu situáciu v súvislosti 

s právnym vysporiadaním niektorých priestorov v rámci budovy fondu. Zároveň boli 

prediskutované otázky novely zákona v súvislosti so zavedením nového typu pôžičiek 

a grantov, ako aj nové organizačné zmeny týkajúce sa činnosti rady a dozornej rady fondu.  

 

7. Záver 

M. Mlynár poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie 

rady fondu.  

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

Overil: 

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

  JUDr. Ján Luterán 

 člen rady fondu 

 

   

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

 Ing. Martin Mlynár 

 predseda rady fondu 


