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Zápisnica 

zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 25. februára 2020 
 

Prítomní členovia rady fondu: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová, Mgr. Juraj Jarolín 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Kontrola schválených a čerpaných pôžičiek v roku 2019 

3. Kontrola ďalšieho hospodárenia fondu 

4.  Ďalšia kontrolná činnosť (rôzne) 

5.  Záver 

 

Miesto a čas konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 

Bratislava, začiatok zasadnutia: 13. 00. 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

Predseda dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania E. Burda privítal všetkých členov 

dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) a skonštatoval, že na 

zasadnutí sú prítomní všetci členovia dozornej rady. Ďalej skonštatoval, že dozorná rada je 

uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie dozornej rady. Za overovateľa zápisnice bola 

jednomyseľne schválená Z. Juhászová. E. Burda sa spýtal členov dozornej rady, či nemajú 

návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady nemali návrhy na doplnenie 

alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili. 

 

Uznesenie DR č. 1/25022020: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania schválila program svojho zasadnutia konaného 

dňa 25. februára 2020. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 1/25022020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie DR č. 2/25022020: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania schválila za overovateľku zápisnice zo svojho 

zasadnutia konaného dňa 25. februára 2020 doc. Ing. Mgr. Zuzanu Juhászovú, PhD.. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 2/25022020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

  

2. Kontrola schválených a čerpaných pôžičiek v roku 2019 

 

Členovia dozornej rady sa dohodli, že prevažná väčšina jej kontrolnej činnosti bude prebiehať 

priamo na zasadnutí dozornej rady a len vo výnimočných prípadoch vykonajú kontrolnú 
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činnosť len niektorí členovia dozornej rady mimo jej zasadnutia, pričom táto kontrolná činnosť 

bude následne prerokovaná na najbližšom zasadnutí dozornej rady. 

Predseda dozornej rady sa spýtal riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „riaditeľ“) 

P. Kučmáša, či požiadal o stanovisko Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach ohľadne právneho problému súvisiaceho s doručovaním, ktorý sa ukázal v súvislosti 

so žiadosťou o pôžičku Lucie Oravcovej na zasadnutí Rady fondu za účasti niektorých členov 

dozornej rady v decembri 2019. Riaditeľ uviedol, že tak neučinil aj po následnej dohode 

s predsedom Rady Fondu Bc. Filipom Šuranom. Následne predseda dozornej rady navrhol 

uznesenie, ktoré dozorná rada jednomyseľne schválila: 

 

 

Uznesenie DR č. 3/25022020: 

 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

na najbližšie zasadnutie Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania predložiť spis 

o poskytnutí pôžičky Lucie Oravcovej a neodkladne požiadať Právnickú fakultu Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o právne stanovisko v otázke posudzovania doručovania 

žiadostí v lehote a to v súvislosti s právnym problémom pri doručovaní žiadosti pani Lucie 

Oravcovej.  

 

 T: na najbližšie zasadnutie dozornej 

rady  

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 3/25022020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Na zasadnutie dozornej rady na jej vyžiadanie riaditeľ predložil zoznamy žiadostí o pôžičku 

študentov, o ktorých sa rozhodovalo v roku 2019 (zasadnutie Rady fondu dňa 18. 10. 2019 

a dňa 26. 11. 2019), jednak navrhnutých na vyradenie pre nesplnenie podmienok a následne 

vyradených (väčšinou pre neskoré doručenie alebo pre uvedenie nesprávnych dátumov v 

žiadosti)  a jednak navrhnutých na schválenie a následne schválených. Členovia dozornej rady 

si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti nasledujúcich študentov: 

- Michaela Kromková, 

- Jarmila Jendrušáková, 

- Dušan Klenko, 

- Martin Lupták, 

- Patrícia Bagácsová, 

- Peter Pös, 

- Martin Kručay. 

Následne boli predložené členom dozornej rady žiadosti o pôžičku vyššie uvedených študentov, 

v niektorých prípadoch aj celý spis, ktorý však okrem žiadosti štandardne obsahuje už len 

zmluvu o pôžičke a upozornenie na začiatok splatnosti pôžičky. Žiadosti, ktoré nie sú schválené 

sa archivujú spoločne, nezakladá sa pre tieto žiadosti samostatný spis. V roku 2019 vzhľadom 

na počty žiadostí študentov o pôžičku a na dostatočné finančné prostriedky fondu nebolo 

potrebné určovať poradie žiadateľov, ktorí splnili podmienky na schválenie pôžičky. Dozorná 

rada ďalej zistila, že fond nevydáva individuálne rozhodnutia o schválení alebo neschválení 

pôžičky, vychádza len z rozhodnutí Rady Fondu o schválení alebo neschválení pôžičky. Fond 

pritom vychádza z údajov, ktoré uvádzajú študenti v žiadosti, pričom väčšinou neoveruje ani 
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to, či sú splnené podmienky § 10 ods. 2 zákona č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania 

ani to, či ide naozaj o študentov, v prvej otázke sa spoliehajú na to, že predmetnú skutočnosť 

vyhlasuje žiadateľ a potvrdzuje ju podpisom a v druhej otázke sa spoliehajú na potvrdenie 

o štúdiu vydané príslušnou vysokou školou, pričom štandardne túto skutočnosť neoverujú ani 

v Centrálnom registri študentov. Členovia dozornej rady upozornili riaditeľa, že potvrdenie 

o štúdiu vydávané vysokou školou je dokument, ktorý sa už pred dvadsiatimi rokmi pri 

vtedajšom stave techniky dal pomerne ľahko sfalšovať a takéto prípady sa aj občas vyskytli. 

Členovia dozornej rady sa dohodli, že si zistené informácie premyslia a závery vo forme 

uznesenia vyvodia na ďalšom zasadnutí dozornej rady, ktorá sa uskutoční v marci.  

 

3. Kontrola ďalšieho hospodárenia fondu 

 

Na základe informácií od riaditeľa fondu, že správa audítora o hospodárení fondu za rok 2019 

a účtovná závierka fondu za rok 2019 bude k dispozícií začiatkom marca, členovia dozornej 

rady súhlasili s tým, že kontrolu hospodárenia vykonajú v marci 2020. 

 

 

4. Ďalšia kontrolná činnosť (rôzne) 

 

Do tohto bodu nikto nepredložil žiadny podnet 

 

5.Záver 

 

E. Burda poďakoval všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončil zasadnutie 

dozornej rady. 

 

 

 

 

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

    doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

 člen dozornej rady  

 

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

    doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

 člen dozornej rady  

 

 

 

Schválil: 

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

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 predseda dozornej rady 

 

 

 

 

 

 

 

 


