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Zápisnica 

zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 29. marca 2022 
 

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 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Kontrola uznesení Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

3. Prerokovanie výsledkov uplatňovania tzv. compliance programu v roku 2021 

4. Kontrola schválených a čerpaných pôžičiek v roku 2020 

5. Kontrola schválených a čerpaných pôžičiek v roku 2021  

6. Kontrola hospodárenia fondu za rok 2021  

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

2020 

8. Rôzne 

9 Záver 

 

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

Bratislava, začiatok zasadnutia: 09. 30 hod. 

  

1. Otvorenie a schválenie programu 

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

dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) ako aj prítomných 

hostí a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia dozornej rady. Ďalej 

skonštatoval, že dozorná rada je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie dozornej rady. 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. 1/29032022: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania schválila program svojho zasadnutia konaného 

dňa 19. marca 2022. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 1/29032022: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

2. Kontrola uznesení Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

Členovia dozornej rady skonštatovali, že aj keď uvedené nebolo v uznesení z ostatného 

zasadnutia dozornej rady, dozorná rada si v bode 3 zasadnutia (zápisnica zo dňa 25. 3. 2020), 

dala za cieľ, že pôvodne plánovaná podrobnejšia kontrola hospodárenia fondu sa uskutoční po 

zastavení pandémie koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19. Aj keď pandémia 

koronavírusu stále pokračuje, nie je možné čakať dlhšie na túto kontrolu a preto sa dňa 19. 5. 

2022 o 9.00. hod. uskutoční zasadnutie dozornej rady, na ktorej sa bližšie skontroluje 

hospodárenie fondu v roku 2020 aj v roku 2021. Dovtedy členovia dozornej rady môžu prísť 
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na predbežnú fyzickú kontrolu dokumentov súvisiacich s hospodárením fondu (najmenej 

dvaja členovia, teda nie člen sám) a tieto im budú k dispozícii na nahliadanie a kontrolu 

a prípravu podkladov pre zasadnutie dozornej rady dňa 19. 5. 2022. 

Na zasadnutí dozornej rady dňa 19. júla 2021 bolo schválené uznesenie DR č. 2/19072021, 

v rámci neho dozorná rada schválila audítorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT 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, zároveň 

uložila riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania: 

1. 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. Úloha splnená: Uchádzači, ktorí 

predložili cenovú ponuku boli o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky 

s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu 

za rok 2021 informovaní dňa 20. júla 2021, 

2. 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. Úloha splnená: Oznam o výsledku verejného 

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

závierky a výročnej správy fondu za rok 2021 bol na webovom sídle fondu zverejnený 

dňa 20. júla 2021. 

3. podpísať zmluvu o zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2021 so 

spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Úloha splnená: Zmluva 

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

AUDIT & CONSULTING, s.r.o. bola podpísaná dňa 11. augusta 2021 a účinnosť 

nadobudla dňa 13. augusta 2021 po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

3. Prerokovanie výsledkov uplatňovania tzv. compliance programu v roku 2021 

Riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania PhDr. Pavol Kučmáš oboznámil členov dozornej rady 

s výsledkami uplatňovania tzv. compliance programu, teda vnútorného postupu na zlepšenie 

systému overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti o pôžičku, ktorý sa 

v činnosti fondu uplatňoval od roku 2020 na podnet dozornej rady uznesením DR č. 

1/032020. Riaditeľ fondu ocenil formalizovanie procesov v rámci compliance programu, 

uviedol, že v niektorých prípadoch vysoké školy neskoro aktualizujú údaje v centrálnom 

registri študentov, čo spôsobuje určité problémy, 30 žiadateľom o stabilizačnú pôžičku 

v akademickom roku 2021/2022 sa nepodarilo preukázať splnenie podmienok na získanie 

pôžičky (394 predložených žiadostí, z toho 36 neschválených, z toho 30 nesplnilo 

podmienky), 6 žiadateľom o pôžičku z radov študentov (okrem žiadostí o stabilizačnú 

pôžičky) sa v akademickom roku 2021/2022 nepodarilo preukázať, že majú reálne status 

študenta a preto im nebola poskytnutá pôžička (celkovo 839 žiadostí, z toho neschválených 

74, z toho 6 z dôvodu nepreukázania statusu študenta).  

 

Uznesenie DR č. 2/29032022: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania konštatuje kontinuálne plnenie činnosti na 

základe uznesenia DR č. 1/032020 aj v roku 2021, oceňuje uplatňovanie postupov na 

zlepšenie systému overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti o pôžičku. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 2/29032022: 
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Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Kontrola schválených a čerpaných pôžičiek v roku 2020 

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

študentov, o ktorých sa rozhodovalo v roku 2021 (zasadnutie Rady fondu dňa 22. 10 2020 

a dňa 30. 11. 2020), zoznamy žiadostí o pôžičku učiteľov (zasadnutia Rady fondu dňa 30. 3 

2020, dňa 16. 7. 2020 a dňa 30. 11. 2020) a zoznamy žiadostí o stabilizačnú pôžičku (v 

odbore ošetrovateľstvo), (zasadnutie Rady fondu dňa 23. 2. 2020, dňa 22. 10. 2020 a dňa 30. 

11. 2020).  

Členovia dozornej rady si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti 

nasledujúcich študentov: 

- Martin Timko (22. 10. 2020), 

- Dominik Jurák (22. 10. 2020), 

- Simona Šperková (30. 11. 2020), 

- Zuzana Sirotníková (30. 11. 2020). 

Členovia dozornej rady si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti 

nasledujúcich učiteľov: 

- Tibor Bernáth (30. 3. 2020), 

- Marta Hudáčová (30. 3. 2020), 

- Daniel Gabčo (16. 7. 2020), 

- Anna Rybárová (16.. 7. 2020), 

- Elena Bobáľová (30. 11. 2020), 

- Ingrid Daňová (30. 11. 2020). 

Členovia dozornej rady si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti 

o stabilizačné pôžičky: 

- Martina Kobuľáková (23. 2. 2020), 

- Mária Olekšáková (23. 2. 2020), 

- Viera Pauková (22. 10. 2020), 

- Monika Decká (22. 10. 2020), 

- Magdaléna Kaščáková (30. 11. 2020), 

- Alžbeta Ščúrová (30. 11. 2020). 

Následne boli predložené členom dozornej rady žiadosti o pôžičku vyššie uvedených 

študentov, učiteľov a žiadateľov o stabilizačné pôžičky, v niektorých prípadoch aj celý spis, 

ktorý však okrem žiadosti zväčša 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 2021 vzhľadom na počty žiadostí študentov a učiteľov 

o pôžičku a vzhľadom na počty žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na dostatočné finančné 

prostriedky fondu nebolo potrebné určovať poradie žiadateľov, ktorí splnili podmienky na 

schválenie pôžičky.  

 

Uznesenie DR č. 3/29032022: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania vyhodnocuje kontrolu zameranú na kontrolu 

spisovej dokumentácie ku pôžičkám študentov, učiteľov a k stabilizačným pôžičkám  v roku 

2020 nasledovne: dozorná rada pri vykonaných kontrolách vybraných konkrétnych 

dokumentov nenašla prípad neoprávneného poskytnutia pôžičky alebo neschválenia pôžičky. 

Išlo o žiadosti nasledujúcich študentov: 

- Martin Timko (22. 10. 2020), 

- Dominik Jurák (22. 10. 2020), 
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- Simona Šperková (30. 11. 2020), 

- Zuzana Sirotníková (30. 11. 2020). 

Išlo o žiadosti nasledujúcich učiteľov: 

- Tibor Bernáth (30. 3. 2020), 

- Marta Hudáčová (30. 3. 2020), 

- Daniel Gabčo (16. 7. 2020), 

- Anna Rybárová (16.. 7. 2020), 

- Elena Bobáľová (30. 11. 2020), 

- Ingrid Daňová (30. 11. 2020). 

Išlo žiadosti o stabilizačné pôžičky osôb: 

- Martina Kobuľáková (23. 2. 2020), 

- Mária Olekšáková (23. 2. 2020), 

- Viera Pauková (22. 10. 2020), 

- Monika Decká (22. 10. 2020), 

- Magdaléna Kaščáková (30. 11. 2020), 

- Alžbeta Ščúrová (30. 11. 2020). 

 

5. Kontrola schválených a čerpaných pôžičiek v roku 2021 

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

študentov, o ktorých sa rozhodovalo v roku 2021 (zasadnutie Rady fondu dňa 26. 10 2021 

a dňa 25. 11. 2021), zoznamy žiadostí o pôžičku učiteľov (zasadnutia Rady fondu dňa 30. 3 

2021, dňa 30. 6. 2021 a dňa 15. 11. 2021) a zoznamy žiadostí o stabilizačnú pôžičku (v 

odbore ošetrovateľstvo), (zasadnutie Rady fondu dňa 26. 4. 2021, dňa 26. 10. 2021 a dňa 25. 

11. 2021).  

Členovia dozornej rady si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti 

nasledujúcich študentov: 

- Daniela Guľková (26. 10. 2021), 

- Patrik Švolík (26. 10. 2021), 

- Róbert Jačko (25. 11. 2021), 

- Nina Šťastná (25. 11. 2021). 

Členovia dozornej rady si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti 

nasledujúcich učiteľov: 

- Ema Lipovská (30. 3. 2021), 

- Tkáčová Zuzana (30. 3. 2021), 

- Silvia Daubnerová (30. 6. 2021), 

- Zuzana Tobicová (30. 6. 2021), 

- Veronika Kovalčíková (15. 11. 2021), 

- Jana Smolková (15. 11. 2021). 

Členovia dozornej rady si náhodným spôsobom výberu vybrali na kontrolu žiadosti 

o stabilizačné pôžičky: 

- Petra Halušková (26. 4. 2021), 

- Kristína Tomášová (26. 4. 2021), 

- Attila Illés (26. 10. 2021), 

- Lucia Ševčíková (26. 10. 2021), 

- Michaela Dobrucká (25. 11. 2021), 

- Radoslav Toman (25. 11. 2021). 

Následne boli predložené členom dozornej rady žiadosti o pôžičku vyššie uvedených 

študentov, učiteľov a žiadateľov o stabilizačné pôžičky, v niektorých prípadoch aj celý spis, 

ktorý však okrem žiadosti zväčša obsahuje už len zmluvu o pôžičke a upozornenie na začiatok 

splatnosti pôžičky. Žiadosti, ktoré nie sú schválené sa archivujú spoločne, nezakladá sa pre 
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tieto žiadosti samostatný spis. V roku 2021 vzhľadom na počty žiadostí študentov a učiteľov 

o pôžičku a vzhľadom na počty žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na dostatočné finančné 

prostriedky fondu nebolo potrebné určovať poradie žiadateľov, ktorí splnili podmienky na 

schválenie pôžičky.  

 

Uznesenie DR č. 4/29032022: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania vyhodnocuje kontrolu zameranú na kontrolu 

spisovej dokumentácie ku pôžičkám študentov, učiteľov a k stabilizačným pôžičkám  v roku 

2021 nasledovne: dozorná rada pri vykonaných kontrolách vybraných konkrétnych 

dokumentov nenašla prípad neoprávneného poskytnutia pôžičky alebo neschválenia pôžičky. 

Išlo o žiadosti nasledujúcich študentov: 

- Daniela Guľková (26. 10. 2021), 

- Patrik Švolík (26. 10. 2021), 

- Róbert Jačko (25. 11. 2021), 

- Nina Šťastná (25. 11. 2021). 

Išlo o žiadosti nasledujúcich učiteľov: 

- Ema Lipovská (30. 3. 2021), 

- Tkáčová Zuzana (30. 3. 2021), 

- Silvia Daubnerová (30. 6. 2021), 

- Zuzana Tobicová (30. 6. 2021), 

- Veronika Kovalčíková (15. 11. 2021), 

- Jana Smolková (15. 11. 2021). 

Išlo žiadosti o stabilizačné pôžičky osôb: 

- Petra Halušková (26. 4. 2021), 

- Kristína Tomášová (26. 4. 2021), 

- Attila Illés (26. 10. 2021), 

- Lucia Ševčíková (26. 10. 2021), 

- Michaela Dobrucká (25. 11. 2021), 

- Radoslav Toman (25. 11. 2021). 

 

 

6. Kontrola hospodárenia fondu za rok 2021 

Členovia dozornej rady fondu prerokovali účtovnú závierku fondu roku 2021 a vyhodnotenie 

rozpočtu fondu v roku 2021 (viď. uznesenie). 

  

Uznesenie DR č. 5/29032022: 

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania konštatuje po prerokovaní účtovnej závierky 

fondu roku 2021 (s poznámkou, že musí prísť k finálnemu schváleniu účtovnej závierky) 

a vyhodnotení rozpočtu fondu v roku 2021, že v hospodárení fondu zo zákonného hľadiska 

nenašla žiadne závažnejšie nedostatky. Konštatuje, že z hľadiska účtovného nevyčerpané 

dovolenky ovplyvňujú výšku nákladov a tým pádom aj výsledok hospodárenia (k reálnemu 

vyplateniu týchto náhrad neprišlo), preto ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania, 

aby v tomto roku prijal opatrenia na to, aby dovolenka zamestnancov bola vyčerpaná do 

konca kalendárneho roka 2022 napríklad inštitútom povinného čerpania dovoleniek. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 5/29032022: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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7. Vypracovanie Správy Dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania o stave fondu za 

rok 2021 

 

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

fondu za rok 2021 a časť Výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2021 

o Dozornej rade a tieto texty schválila vo forme uznesenia: 

 

Uznesenie DR č. 6/29032022: 

 

6. Správa dozornej rady o stave fondu 

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.  

 

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

a hospodárenia fondu.  

 

Dozorná rada v roku 2021 vykonala kontrolu, ktorá sa vzťahovala na hospodárenie fondu 

v roku 2021, ktorá však nebola vykonávaná tak detailne, ako bola pôvodne naplánovaná 

z dôvodu rizika šírenia koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19. Jej závery sú 

nasledovné (uznesenie dozornej rady): Uznesenie DR č. 4/19032021: „Dozorná rada Fondu 

na podporu vzdelávania konštatuje po prerokovaní účtovnej závierky fondu roku 2020 

a vyhodnotení rozpočtu fondu v roku 2020, že v hospodárení fondu nenašla žiadne 

závažnejšie nedostatky.“ Avšak na tom istom zasadnutí dozorná rada si v bode 3 zasadnutia 

(zápisnica zo dňa 25. 3. 2020), dala za cieľ, že pôvodne plánovaná podrobnejšia kontrola 

hospodárenia fondu sa uskutoční po zastavení pandémie koronavírusu spôsobujúceho chorobu 

COVID-19. Aj keď pandémia koronavírusu stále pokračuje, nie je možné čakať dlhšie na túto 

kontrolu a preto sa v mesiacoch apríl a máj 2022 musí uskutočniť zasadnutie dozornej rady, 

na ktorej sa bližšie skontroluje hospodárenie fondu v roku 2020 aj v roku 2021.  

 

V marci 2021 Dozorná rada vyhodnotila novo nastavené procesy Fondu na podporu 

vzdelávania vzťahujúce sa overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti 

o pôžičku, ktoré sa uplatňovali v druhej polovici roku 2020 nasledovne: „Dozorná rada Fondu 

na podporu vzdelávania konštatuje splnenie uznesenia DR č. 1/032020 oceňuje zavedenie 

i kvalitu postupov na zlepšenie systému overovania pravosti údajov potvrdzujúcich 

oprávnenosť žiadosti o pôžičku, zároveň konštatuje, že aj keď postupy formálne neboli prijaté 

ako vnútorný predpis, pre toto obdobie sú postačujúce, dôležité je ich uplatňovanie a po 

vyhodnotení ich dlhšieho uplatňovania môžu byť prípadne vylepšené a potom vydané vo 

forme vnútorného predpisu.“  
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 Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-

19 sa členovia Dozornej rady dohodli, že detailnejšiu kontrolu poskytovania pôžičiek v roku 

2020 vykonajú až po odoznení tejto pandémie, pretože nepovažujú za bezpečné stretávanie sa 

v tejto chvíli a z hľadiska ochrany osobných údajov nepovažujú za vhodné, robiť predmetné 

kontroly on-line spôsobom. Aj keď pandémia koronavírusu stále pokračuje, nie je možné 

čakať dlhšie na túto kontrolu a preto táto bola vykonaná na zasadnutí dozornej rady dňa 29. 3. 

2022 a to ako za rok 2020 tak aj za rok 2021. 

 

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. Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania oceňuje uplatňovanie postupov na 

zlepšenie systému overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti o pôžičku.  

 

Dozorná rada na základe výsledkov hospodárenia fondu za rok 2021 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 2021. 

 

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. 

 

 

 

 

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

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 predseda dozornej rady 

 

 

 

 

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

 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

 člen dozornej rady členka dozornej rady 
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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, 

- 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. 

 

Členmi dozornej rady vo funkčnom období od 17. 6. 2019 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 2021 dvakrát a na zasadnutiach: 

- prerokovala správy o stave fondu, 

- vykonala kontrolu hospodárenia fondu a vyhodnotila zavedenie tzv. compliance programu, 

- určila audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu 

vzdelávania za rok 2021. 

 

Kontroly vykonané dozornou radou:  

Dozorná rada v roku 2021 vykonala kontrolu, ktorá sa vzťahovala na hospodárenie fondu 

v roku 2020, ktorá však nebola vykonávaná tak detailne, ako bola pôvodne naplánovaná 

z dôvodu rizika šírenia koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19. Jej závery sú 

nasledovné (uznesenie dozornej rady): Uznesenie DR č. 4/19032021: „Dozorná rada Fondu 

na podporu vzdelávania konštatuje po prerokovaní účtovnej závierky fondu roku 2020 

a vyhodnotení rozpočtu fondu v roku 2020, že v hospodárení fondu nenašla žiadne 

závažnejšie nedostatky.“ Avšak na tom istom zasadnutí dozorná rada si v bode 3 zasadnutia 

(zápisnica zo dňa 25. 3. 2021), dala za cieľ, že pôvodne plánovaná podrobnejšia kontrola 

hospodárenia fondu sa uskutoční po zastavení pandémie koronavírusu spôsobujúceho chorobu 

COVID-19. Aj keď pandémia koronavírusu stále pokračuje, nie je možné čakať dlhšie na túto 

kontrolu a preto sa v mesiacoch apríla a máj 2022 musí uskutočniť zasadnutie dozornej rady, 

na ktorej sa bližšie skontroluje hospodárenie fondu v roku 2020 aj v roku 2021.  

 

V marci 2021 Dozorná rada vyhodnotila novo nastavené procesy Fondu na podporu 

vzdelávania vzťahujúce sa overovania pravosti údajov potvrdzujúcich oprávnenosť žiadosti 

o pôžičku, ktoré sa uplatňovali v druhej polovici roku 2020 nasledovne: „Dozorná rada Fondu 

na podporu vzdelávania konštatuje splnenie uznesenia DR č. 1/032020 oceňuje zavedenie 

i kvalitu postupov na zlepšenie systému overovania pravosti údajov potvrdzujúcich 

oprávnenosť žiadosti o pôžičku, zároveň konštatuje, že aj keď postupy formálne neboli prijaté 

ako vnútorný predpis, pre toto obdobie sú postačujúce, dôležité je ich uplatňovanie a po 
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vyhodnotení ich dlhšieho uplatňovania môžu byť prípadne vylepšené a potom vydané vo 

forme vnútorného predpisu.“  

 Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-

19 sa členovia Dozornej rady dohodli, že detailnejšiu kontrolu poskytovania pôžičiek v roku 

2020 vykonajú až po odoznení tejto pandémie, pretože nepovažujú za bezpečné stretávanie sa 

v tejto chvíli a z hľadiska ochrany osobných údajov nepovažujú za vhodné, robiť predmetné 

kontroly on-line spôsobom. Aj keď pandémia koronavírusu stále pokračuje, nie je možné 

čakať dlhšie na túto kontrolu a preto táto bola vykonaná na zasadnutí dozornej rady dňa 29. 3. 

2022 a to ako za rok 2020 tak aj za rok 2021. 

 

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 

2020, ktorá bola 1133 eur./mesiac a obdobie, za ktoré odmena členovi dozornej rady patrila. 

Celková výška vyplatených odmien členom dozornej rady v roku 2021 predstavovala sumu 

3399, 09 eur. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 6/29032022: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

8. Rôzne 

Pripomienky či podnety do bodu rôzne neboli. 

 

9.Záver 

 

E. Burda poďakoval všetkým prítomným členom dozornej rady a členom Fondu na podporu 

vzdelávania za účasť a ukončil zasadnutie dozornej rady. 

 

 

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

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 predseda dozornej rady 

 

 

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

 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

 člen dozornej rady členka dozornej rady 


