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Zápisnica 

z rokovania dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

ktoré prebiehalo formou telefonickej a mailovej komunikácie odo dňa 11. 

marca 2020 do dňa 25. marca 2020 
 

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

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

Na vyjadrenie: PhDr. Pavol Kučmáš. 

 

Program rokovania: 

 

 

1. Vyhodnotenie kontroly vykonanej Dozornou radou Fondu na podporu vzdelávania dňa 25. 

2. 2020  

2. Kontrola hospodárenia fondu 

3.  Vypracovanie Správy Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania o stave fondu za rok 

2019 

 

Miesto a čas konania zasadnutia: Z dôvodu rizika šírenia koronavíru spôsobujúceho chorobu 

COVID-19 sa pôvodne plánované zasadnutie Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

(ďalej len „dozorná rada“) na dňa 12. 3. 2020 neuskutoční a podľa situácie sa uskutoční neskôr, 

alebo rokovanie prebehne formou telefonickej a mailovej komunikácie. Rokovanie napokon 

prebiehalo formou telefonickej a mailovej komunikácie od 11. 3. 2020 do 25. 3. 2020  

 

 

1. Vyhodnotenie kontroly vykonanej Dozornou radou Fondu na podporu vzdelávania dňa 

25. 2. 2020  

 

Členovia dozornej rady pristúpili k Vyhodnoteniu kontroly vykonanej Dozornou radou Fondu 

na podporu vzdelávania dňa 25. 2. 2020 (k tomu bližšie pozri zápisnicu zo zasadnutia dozornej 

rady zo dňa 25. 2. 2020). Po diskusií navrhli uznesenie, ktoré jednomyseľne schválili  

  

Uznesenie DR č. 1/032020: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania vyhodnocuje kontrolu vykonanú Dozornou radou 

Fondu na podporu vzdelávania dňa 25. 2. 2020 zameranú na kontrolu spisovej dokumentácie 

ku študentským pôžičkám či už schváleným alebo vyradeným nasledovne: 

a) dozorná rada pri vykonaných kontrolách vybraných konkrétnych dokumentov (študenti 

Michaela Kromková, Jarmila Jendrušáková, Dušan Klenko, Martin Lupták, Patrícia 

Bagácsová, Peter Pös, Martin Kručay) nenašla prípad neoprávneného poskytnutia 

pôžičky alebo neschválenia pôžičky, 

b) žiadosti o pôžičku obsahujú vyžiadania niektorých údajov, ktoré sa dajú vyložiť 

viacznačne (napr. dátum zápisu na štúdium alebo dátum zápisu do ďalšej časti štúdia), 

c) všeobecne je systém overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti 

o pôžičku nedostatočný, pretože sa vo všeobecnosti nevykonáva kontrola údajov 

predložených žiadateľom ani fakt, či ide naozaj o študenta vysokej školy, čo vystavuje 

Fond na podporu vzdelávania riziku zneužitia podvodnými praktikami, 

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

vzdelávania do konca apríla 2020 odstrániť nedostatky podľa písm. b) tohto uznesenia 
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a do 31. mája 2020 vypracovať vnútorný predpis, ktorý zabezpečí odstránenie 

nedostatkov podľa písm. c) tohto uznesenia (tzv. compliance program). 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 1/032020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

2. Kontrola hospodárenia fondu v roku 2020 

 

Členovia dozornej rady fondu prerokovali účtovnú závierku fondu roku 2019 a vyhodnotenie 

rozpočtu fondu v roku 2019, pričom nenašli žiadne pochybenia. Na reprezentačné účely fond 

minul 1411, 33 eur. z naplánovaných 2000 eur. Nejde o zásadnú sumu, z účtovného hľadiska 

je uvedené v poriadku. Podrobnejšia kontrola prebehne po zastavení pandémie koronavírusu 

spôsobujúceho chorobu COVID-19. 

Dozorná rada konštatuje, že pôvodne plánovaná podrobnejšia kontrola hospodárenia fondu sa 

uskutoční po zastavení pandémie koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19. 

 

 

Uznesenie DR č. 2/032020: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania konštatuje po prerokovaní účtovnej závierky 

fondu roku 2019 a vyhodnotení rozpočtu fondu v roku 2019, že v hospodárení fondu nenašla 

žiadne závažnejšie nedostatky. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 2/032020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3. Vypracovanie Správy Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania o stave fondu za 

rok 2019 

 

Dozorná rada prerokovala návrh správy Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania o stave 

fondu za rok 2019 a časť Výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2019 

o Dozornej rade a tieto texty schválila vo forme uznesenia: 

 

Uznesenie DR č. 3/032020: 

Správa dozornej rady o stave fondu za rok 2019 

Súčasťou výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania je podľa § 21 ods. 2 písm. i) zákona 

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

„zákon o fonde“) správa o stave fondu, ktorá tvorí súčasť výročnej správy fondu. Správa o stave 

fondu bola vypracovaná dozornou radou podľa § 7 ods. 9 písm. f) zákona o fonde na základe 

výsledkov vykonaných kontrol, informácií získaných na zasadnutiach dozornej rady a 

zasadnutiach rady fondu, ktorých sa členovia dozornej rady zúčastnili, informácií poskytnutých 

riaditeľom fondu a zamestnancami fondu, ako aj na základe účtovnej závierky vrátane 

poznámok, výroku audítora k účtovnej závierke a dokumentov zverejnených na webovom sídle 

fondu.  
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Správa o stave fondu predstavuje ucelené stanovisko dozornej rady k výsledkom činnosti a 

hospodárenia fondu. Dozorná rada vykonala dve kontroly, ktoré sa vzťahovali na činnosť a 

hospodárenie fondu v roku 2019. Prvá kontrola sa vzťahovala na overenia dodržiavania 

postupov a pravidiel schvaľovania žiadostí o pôžičku pre študentov a jej závery sú nasledovné 

(uznesenie dozornej rady): 

„Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania vyhodnocuje kontrolu vykonanú Dozornou 

radou Fondu na podporu vzdelávania dňa 25. 2. 2020 zameranú na kontrolu spisovej 

dokumentácie ku študentským pôžičkám či už schváleným alebo vyradeným nasledovne: 

a) dozorná rada pri vykonaných kontrolách vybraných konkrétnych dokumentov (študenti 

Michaela Kromková, Jarmila Jendrušáková, Dušan Klenko, Martin Lupták, Patrícia 

Bagácsová, Peter Pös, Martin Kručay) nenašla prípad neoprávneného poskytnutia 

pôžičky alebo neschválenia pôžičky, 

b) žiadosti o pôžičku obsahujú vyžiadania niektorých údajov, ktoré sa dajú vyložiť 

viacznačne (napr. dátum zápisu na štúdium alebo dátum zápisu do ďalšej časti štúdia), 

c) všeobecne je systém overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti 

o pôžičku nedostatočný, pretože sa vo všeobecnosti nevykonáva kontrola údajov 

predložených žiadateľom ani fakt, či ide naozaj o študenta vysokej školy, čo vystavuje 

Fond na podporu vzdelávania riziku zneužitia podvodnými praktikami, 

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

vzdelávania do konca apríla 2020 odstrániť nedostatky podľa písm. b) tohto uznesenia 

a do 31. mája 2020 vypracovať vnútorný predpis, ktorý zabezpečí odstránenie 

nedostatkov podľa písm. c) tohto uznesenia (tzv. compliance program).“ 

Druhá kontrola bola kontrola hospodárenia fondu, ktorá však nebola vykonávaná tak detailne, 

ako bola pôvodne naplánovaná z dôvodu rizika šírenia koronavíru spôsobujúceho chorobu 

COVID-19. Jej závery sú nasledovné (uznesenie dozornej rady): 

„Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania konštatuje po prerokovaní účtovnej závierky 

fondu roku 2019 a vyhodnotení rozpočtu fondu v roku 2019, že v hospodárení fondu nenašla 

žiadne závažnejšie nedostatky.“ 

Dozorná rada na základe všetkých dostupných informácií a podkladov, vykonaných kontrol a 

komunikácie so zástupcami fondu a rady fondu konštatuje, že fond vykonáva svoju činnosť v 

súlade so zákonom o fonde, vnútornými predpismi fondu a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, avšak je potrebné vykonať niektoré opatrenia na predchádzanie prípadným 

podvodným konaniam zo strany žiadateľov o pôžičku (viď. vyššie).  

Dozorná rada na základe výsledkov hospodárenia fondu za rok 2018 a auditovanej účtovnej 

závierky taktiež konštatuje, že fond vynakladá finančné prostriedky efektívne a účelne so 

snahou minimalizovať výdavky a maximalizovať príjmy. Dozorná rada víta dosiahnutie zisku 

aj za rok 2019.   

Dozorná rada si na základe komplexného posúdenia činnosti fondu a jeho hospodárenia 

dovoľuje vyjadriť presvedčenie, že fond napĺňa svoje poslanie, ktorým je podpora študentov 

a pedagógov. 

 

2.2. Dozorná rada 

Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie člena 

dozornej rady je trojročné; členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. 

Podľa § 7 ods. 9 zákona dozorná rada: 

- volí zo svojich členov predsedu dozornej rady, 

- schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady, 

- kontroluje hospodárenie fondu, 
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- určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu, 

- vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a 

- vypracúva správu o stave fondu. 

 

Vo funkčnom období od 15. 6. 2016 do 16. 6. 2019 boli členmi dozornej rady: 

JUDr. Miloslava Čutková, menovaná ministrom - predseda, 

(zvolená za predsedníčku dozornej rady na zasadnutí dozornej rady dňa 10. 10. 2016) 

Mgr. Michal Považan, menovaný ministrom 

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., menovaný ministrom 

menovaný na uvoľnené miesto člena dozornej rady Mgr. Moniky Ďurinovej od 30. 9. 2017 

Dňa 16. 6. 2019 skončilo funkčné obdobie členom dozornej rady vymenovaným v júni 2016. 

Funkčné obdobie novej dozornej rady začalo 17. 6. 2019. 

Členmi dozornej rady v nasledujúcom funkčnom období sú: 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., menovaný ministrom - predseda, 

(zvolený za predsedu dozornej rady na zasadnutí dozornej rady dňa 22. 10. 2019) 

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., menovaná ministrom, 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., menovaný ministrom. 

 

Dozorná rada zasadala v roku 2019 dvakrát a na zasadnutí prerokovala a schválila: 

- informácie o stave fondu, 

- audítora účtovnej závierky a výročnej správy fondu. 

V roku 2020 dozorná rada vykonala dve kontroly vzťahujúce sa k roku 2019, prvá sa 

vzťahovala na overenie dodržiavania postupov a pravidiel schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 

študentov, druhá bola zameraná na hospodárenie v roku 2019 (bližšie viď. Správa o stave fondu 

za rok 2019). 

Zároveň sa členovia dozornej rady zúčastnili viacerých zasadnutí rady fondu, na ktorých boli 

schvaľované významné dokumenty súvisiace s činnosťou fondu ako napríklad rozpočet fondu 

na rok 2019, či oznamy o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku. 

 

V rámci vykonaných kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by ovplyvňovali 

hospodárenie fondu a dozorná rada konštatovala, že fond vykonáva kroky smerujúce k 

hospodárnemu a efektívnemu vynakladaniu zverených finančných prostriedkov. Zároveň 

konštatovala, že fond si plní všetky zákonom stanovené povinnosti a schvaľovanie žiadostí o 

pôžičku je možné považovať za transparentné, objektívne a nediskriminačné voči jednotlivým 

žiadateľom, avšak je potrebné nastaviť procesy do budúcna tak, aby boli schopné odhaliť včas 

prípadné podvodné konania žiadateľov. Dozorná rada zároveň uložila vedeniu fondu úlohy, 

ktorých plnenie bude priebežne kontrolované. 

Členovia dozornej rady počas roku priebežne komunikovali s vedením fondu a členmi rady 

fondu s cieľom riešiť zásadné otázky týkajúce sa činnosti a rozvoja fondu ako napríklad 

nastavené systémy kontroly predložených žiadostí o pôžičku, či zefektívnenie činnosti fondu 

vo vzťahu k schvaľovaniu žiadostí o pôžičku. 

 

2.2.1. Vyplatené odmeny členom dozornej rady 

Členom dozornej rady patrí v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona a vnútorným predpisom 

rady fondu č. 1/2017 mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Pri jej výpočte sa brala do úvahy 

priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018, ktorá 

bola 1 013 eur a obdobie, za ktoré odmena členovi dozornej rady patrila. 
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Celková výška vyplatených odmien členom dozornej rady v roku 2019 predstavovala sumu 1 

688,33 eur. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 3/032020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

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 

 


