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Zápisnica 
z prerušeného zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 18. marca 2013 
 

dátum pokračovania zasadnutia 21. marca 2013 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Katarína 
Stoláriková, doc. Ing. Mgr. Miroslav Habán PhD 
Neprítomný člen rady fondu: Mgr. Ľuboslav Drga 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Mária Pražencová 
 
 
Zoznam použitých skratiek: 
FnPV – Fond na podporu vzdelávania  
IS – informačný systém 
PFZP – Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov 
RF – rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady FnPV – prerokované na 

prvom zasadnutí dňa 18.3.2013 
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2012 – prerokované na prvom zasadnutí dňa 

18.3.2013 
4. Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013 
5. Schválenie Organizačného poriadku FnPV 
6. Rôzne 
7. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV 
8. Záver 

 
 
1.Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
Predseda rady R. Maroš otvoril pokračovanie rokovania zo dňa 18. marca 2013 a privítal 
všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu vzdelávania a oznámil, že na rokovaní sú 
prítomní 4 členovia z 5. Pripomenul, že za overovateľku zápisnice bola zvolená M. Čutková. 
R. Maroš oznámil, že Ľ. Drga pravdepodobne príde neskôr. Ďalej navrhol prerokovať v rámci 
bodu 4 programu zasadnutia Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky uzavreté podľa 
zákona o PFZP a ostatné body posunúť. 
R. Maroš požiadal členov RF o pripomienky k programu zasadnutia. Všetci členovia RF 
súhlasili so zmenou programu zasadnutia a nemali iné návrhy na jeho doplnenie. 
 
 
4. Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky uzavreté podľa zákona o PFZP  
P. Kučmáš informoval členov RF, že Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky uzavreté 
podľa zákona o PFZP je predkladaný ako iniciatívny materiál. 
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Cieľom tohto materiálu je zaviesť niektoré nové poplatky a zosúladiť poplatky pre pedagógov 
s platným sadzobníkom poplatkov a náhrad pre študentov, aby nedochádzalo k tomu, že 
študenti budú mať vyššie poplatky ako pedagógovia. 
Zároveň upozornil na výrazné zvýšenie poplatkov a to najmä za upomienky a nesplácanie 
pôžičiek. Je to takmer dvojnásobný nárast oproti pôvodnému sadzobníku poplatkov a náhrad 
pre PFZP. Druhou výraznou zmenou je zavedenie mesačného poplatku za vedenie účtu 
namiesto štvrťročného. V sadzobníku poplatkov a náhrad je aj zmena poštovného za 
zasielanie niektorých dokumentov klientom z doporučeného podaja na obyčajný podaj na 
pošte.  
M. Habán sa pýtal, akou formou upozorňujeme klientov na zmenu sadzobníka poplatkov 
a náhrad, a či nemôžeme klientov upozorňovať hromadným odoslaním mailov. P. Kučmáš 
informoval členov RF, že sadzobník poplatkov a náhrad je zverejnený na web stránke fondu. 
Taktiež uviedol, že ak sa v aktuálnom IS fondu dá zadať požiadavka na hromadné odosielanie 
mailov všetkým klientom, tak je možné odoslať info o schválení nového sadzobníka 
poplatkov a náhrad všetkých klientom elektronicky. 
M. Habán sa ďalej opýtal, v akej výške sú poplatky v sadzobníku poplatkov a náhrad v 
porovnaní s komerčnými bankami.  
P. Kučmáš informoval, že čo sa týka niektorých poplatkov, ktoré sú špecifické tie sa porovnať 
s bankami nedajú, a čo sa týka vedenia účtov, tak niektoré banky poplatok za vedenie účtu 
neúčtujú klientom, ale iné poplatky majú vyššie.  
M. Habán sa ďalej pýtal, či z hľadiska rozpočtu na rok 2013 tieto zvýšené poplatky budú mať 
finančný výnos pre fond a v akej výške. P. Kučmáš informoval, že reálne sa vyčísliť nedajú, 
lebo dopredu nevieme určiť, koľko sankčných poplatkov budeme účtovať klientom najmä za 
upomienky a výzvy na úhradu pôžičky. 
M. Čutková požiadala o úpravu názvu materiálu na „Sadzobník poplatkov a náhrad pre 
pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012“. 
R. Maroš skonštatoval, že materiál po zmene názvu v zmysle pripomienky M.Čutkovej je 
možné schváliť a členovia RF pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/21032013: 
RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom 
do 31.12.2012 s účinnosťou od 01. 04. 2013 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 2/21032013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravený Sadzobník 
poplatkov a náhrad pre pôžičky u poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012 na web 
stránke fondu  

 
T: 01. 04. 2013 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013 
R. Maroš otvoril ďalší bod programu Rozpočet FnPV na rok 2013. Vzhľadom 
k neprítomnosti Ľ. Drgu, a následnej telefonickej komunikácii s P. Kučmášom uviedol, že 
Ľ. Drga zatiaľ nedisponuje stanoviskom ohľadom odmeňovania zamestnancov. Na základe 
tejto informácie sa RF rozhodla prerušiť rokovanie a dohodnúť sa na ďalšom zasadnutí RF po 
predložení spomínaného stanoviska. Ostatné body rokovania boli odložené do najbližšieho 
zasadnutia RF. 
 
 
7. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV 
Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k bodu  rokovania. 
 
 
8. Záver 
Predseda RF poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a uviedol, že termín 
pokračovania zasadnutia bude oznámený dodatočne. 
 
 
Zapísal: Ingrid Valková 
 
 
 
Schválil: 
 ...................................................... 
 Ing. Roman Maroš 
 predseda rady fondu 
 

 
Overovateľ:  
 ...................................................... 
 JUDr. Miloslava Čutková 
 člen rady fondu 


