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Zápisnica 

zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 19. júla 2021 
 

Prítomní členovia dozornej rady: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. Ing. Vladimír 

Hiadlovský, PhD. 

Neprítomní členovia dozornej rady: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie – schválenie programu  

2. Určenie audítora na základe 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 2021 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Miesto konania zasadnutia: Zasadnutie dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej 

len „dozorná rada“) sa konalo formou videokonferencie. 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu  

E. Burda privítal všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len 

„dozorná rada“) a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní dvaja členovia dozornej rady. 

Z. Juhaszová sa pred zasadnutím dozornej rady ospravedlnila za neúčasť na rokovaní. 

Skonštatoval, že zapisovateľkou je A. Orthová. E. Burda požiadal členov dozornej rady, či 

nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia, ktorý navrhol vo vyššie 

uvedenom znení, vzhľadom na to, že išlo o rýchlo zvolané zasadnutie, ktoré si vyžiadalo 

splnenie jednej konkrétnej úlohy (ďalšie zasadnutie je predbežne naplánované na september). 

Prítomní členovia dozornej rady nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a 

program zasadnutia odsúhlasili 

 

Uznesenie DR č. 1/19072021: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania schválila program svojho zasadnutia konaného 

dňa 19. júla 2021 prostredníctvom videokonferencie. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 1/19072021: 

Za návrh uznesenia: 2 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

2. Určenie audítora na základe 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 2021 

 

E. Burda skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky 

a odovzdal 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 o Fonde na podporu vzdelávania, podľa 
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ktorého dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „fond“). Zároveň informoval, že výber audítora sa uskutočnil formou 

verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky bola 

stanovená na 5 400 eur bez DPH. V rámci zákazky bolo oslovených 20 audítorských 

spoločností, ktorým bola e-mailom zaslaná „Výzva na predkladanie ponúk“. V stanovenom 

termíne predložili cenovú ponuku piati uchádzači. Nakoľko bolo pri vyhodnotení splnenia 

podmienok účasti uchádzačmi zistené, že jeden z uchádzačov, ktorý predložil cenovú ponuku 

nesplnil podmienku účasti týkajúcu sa finančného a ekonomického postavenia, bola ponuka 

tohto uchádzača vylúčená. 

Zároveň najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť ACCEPT AUDIT & 

CONSULTING, s.r.o.. 

 

Po krátkej diskusii pristúpili členovia dozornej rady k hlasovaniu.  

 

Uznesenie DR č. 2/19072021: 

 

Dozorná rada schvaľuje audítorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., na 

overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 

2021 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov 

 

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať uchádzačov, ktorí 

predložili cenovú ponuku, o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou 

hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu za rok 2021 

T: bezodkladne 

 

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť oznam o výsledku 

verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej 

účtovnej závierky a výročnej správy fondu za rok 2021 na webovom sídle fondu  

T: bezodkladne 

 

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania podpísať zmluvu o 

zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2021 so spoločnosťou ACCEPT AUDIT 

& CONSULTING, s.r.o. 

T: do 19.8.2021 

 

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 2/19072021:  

Za návrh uznesenia: 2 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3. Rôzne 
 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o narastajúcich prípadoch 

osobného bankrotu dlžníkov a ručiteľov, čo môže mať v niektorých prípadoch za následok 

vznik nevymožiteľných pohľadávok. 

 

 

  



 3 

4. Záver 

 

E. Burda poďakoval všetkým prítomným členom dozornej rady aj prítomným hosťom za 

účasť a ukončil zasadnutie dozornej rady. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Prítomní: 

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

    doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

 člen dozornej rady 

 

 

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

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 predseda dozornej rady 


