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Zápisnica 

zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 9. decembra 2015 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, Ing. Jozef 

Turčány 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Informácia o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na 

výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu 

vzdelávania za rok 2015 prostredníctvom elektronického trhoviska 

3. Správa o stave Fondu na podporu vzdelávania k 30. 11. 2015 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

Predsedníčka rady M. Čutková privítala všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) na zasadnutí. Skonštatovala, že dozorná rada je 

uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady. M. Čutková navrhla za overovateľa 

zápisnice J. Turčányho. M. Čutková sa opýtala členov dozornej rady, či nemajú návrhy na 

doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady k návrhu programu nemali 

pripomienky a tento odsúhlasili. 

 

 

2.Informácia o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na 

výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na 

podporu vzdelávania za rok 2015 prostredníctvom elektronického trhoviska 

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky 

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

materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie 

dozornej rady v súlade s § 7 ods. 9, písm. d) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu 

vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), podľa ktorého dozorná 

rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu. Zároveň informoval, že výber 

audítora sa uskutočnil formou verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou 3 300 eur 

bez DPH s využitím elektronického trhoviska, ktorého realizáciu schválila rada fondu dňa 

9. 10. 2015. Do verejného obstarávania sa celkovo prihlásilo 5 dodávateľov, ktorí predložili 

cenové ponuky. Jeho výsledkom je automatická zmluva, na základe ktorej ročnú účtovnú 

závierku a výročnú správu fondu za rok 2015 bude overovať víťazný dodávateľ: ACCEPT 

AUDIT & CONSULTING, s.r.o , ktorý vyhral zákazku na základe predloženia najnižšej 

cenovej ponuky. 

 

Po krátkej diskusii pristúpili členovia dozornej rady k hlasovaniu.  

 

Uznesenie DR č. 1/09122015: 

DR berie na vedomie schválenie vyhlásenia verejného obstarávania radou fondu zo dňa 9. 10. 

2015 vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej 
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závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015 prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

 

Uznesenie DR č. 2/09122015: 

DR schvaľuje uzatvorenie zmluvného vzťahu s víťazným dodávateľom ACCEPT AUDIT & 

CONSULTING, s.r.o  na základe predloženia najnižšej cenovej ponuky v rámci vyhláseného 

verejného obstarávania 

 

Hlasovanie DR:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4.Správa o stave Fondu na podporu vzdelávania k 30. 11. 2015 

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky 

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

materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie 

dozornej rady v súlade s § 7 ods. 11 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 

(ďalej len „zákon“) v zmysle ktorého dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu 

o stave fondu na základe vykonaných kontrol. Cieľom materiálu je informovať členov 

dozornej rady o významných skutočnostiach v činnosti fondu, jeho hospodárení a plnení 

zákonom zverených úloh. P. Kučmáš poukázal najmä na pozitívne hospodárenie fondu, ktoré 

sa prejavilo výrazne nižšou stratou oproti predpokladanému rozpočtu. Taktiež poukázal aj na 

nárast počtu žiadateľov o pôžičku pre pedagógov čo vyplýva zo zintenzívnenia komunikácie 

s pedagógmi či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom partnerov fondu. 

Zároveň P. Kučmáš doplnil informácie uvedené v predkladanom materiáli o informáciu 

o výsledku hodnotiaceho procesu žiadostí o pôžičku študentov. 

 

V rámci diskusie J. Turčány požiadal o spracovanie štatistických ukazovateľov vo vzťahu 

k predloženým žiadostiam o pôžičku, schváleným žiadostiam o pôžičku v regionálnom 

rozdelení a ich pomeru k počtu pedagógov na jednotlivých stupňoch vzdelávania. Následne 

členovia dozornej rady pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie DR č. 3/09122015: 

DR berie na vedomie Správu o stave Fondu na podporu vzdelávania k 30. 11. 2015 

 

Uznesenie DR č. 4/09122015: 

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať dozornú radu o všetkých 

skutočnostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie jeho úloh 

a hospodárenie 

T: priebežne  

Hlasovanie DR:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Rôzne 
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o stave súdnych sporov 

s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre 
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začínajúcich pedagógov ku dňu 30.11.2015, o aktuálnom stave informačného systému fondu, 

ako aj o stave návrhu novely zákona o fonde po jej predložení na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).. 

 

V súvislosti so súdnymi spormi P. Kučmáš informoval, že fondu boli doručené ďalšie dve 

rozhodnutia krajských súdov, ktorými tieto krajské súdy zrušili rozhodnutia súdu prvého 

stupňa, ktorými bol nárok fondu zamietnutý. Krajské súdy vo svojich rozhodnutiach 

konštatovali okrem iného, že: 

- dohody o vykonaní práce sú absolútne neplatné pre rozpor s vtedy platným zákonom,  

- čestná funkcia nie je honorovaná, 

- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce nie je možné aplikovať na daný právny vzťah, 

- členovia rady fondu a dozornej rady nemali len rozhodovať a schvaľovať rôzne materiály 

a dokumenty, ktoré im boli predložené, ale mali ich aj tvoriť a teda rozhodovací 

a schvaľovací proces je potrebné vykladať v širšom význame, 

- je neprijateľné, aby člen rady fondu, ktorý rozhoduje v otázke vymenovania a odvolania 

riaditeľa fondu, určovania jeho mzdy, bol vo vzťahu podriadenosti k riaditeľovi fondu na 

základe pracovnoprávneho vzťahu,  

- súd prvého stupňa nesprávne posúdil otázku plynutia subjektívnej premlčacej doby. 

 

V súvislosti s informačným systémom fondu P. Kučmáš informoval dozornú radu 

o pretrvávajúcich a množiacich sa problémoch. P. Kučmáš upozornil, že neriešenie otázky 

nového informačného systému fondu môžu v budúcnosti spôsobiť závažné problémy pri 

činnosti fondu. Po diskusii členovia dozornej rady odporučili pokračovať v prácach na 

príprave súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém fondu. 

 

Vo vzťahu k návrhu novely zákona o fonde P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že 

po jej predložení ministrovi sa na ministerstve v polovici októbra 2015 uskutočnilo pracovné 

stretnutie. Z pracovného stretnutia vyplynulo, že vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu 

nie je možné, aby návrh novely zákona o fonde nadobudol účinnosť od 1.1.2016 a reálny je 

dátum účinnosti 1.1.2017. Zároveň bolo dohodnuté začatie pracovných konzultácií 

k jednotlivým bodom návrhu novely tak, aby bola zabezpečená účinnosť novely k 1.1.2017. 

 

 

5.Záver 

M. Čutková poďakovala všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončila 

zasadnutie dozornej rady. 

 

 

Zapísal: Ingrid Valková 

 

 

Overil: ...................................................... 

 Ing. Jozef Turčány 

 člen dozornej rady  

 

 

Schválil: 

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

 JUDr. Miloslava Čutková 

 predseda dozornej rady 


