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Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 11. júla 2013 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. Ondrej Bafia, doc. Ing. Miroslav 
Habán PhD., Mgr. František Küffer 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Ing. Elisabeth Kriglerová. PaedDr. Zuzana 
Markovičová 
 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Schválenie podmienok poskytovania pôžičiek 
3. Úprava Rozpočtu FnPV na rok 2013 
4. Rôzne 
5. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV 
6. Záver 

 
 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
Predseda rady R. Maroš privítal všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu 
vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná 
a zahájil zasadnutie rady fondu. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice O. Bafiu. 
Skonštatoval, že zapisovateľkou je I. Valková. R. Maroš navrhol úpravu programu rokovania 
nasledovne: pôvodne navrhovaný bod 2 programu bude prerokovaný ako bod 3 a materiál 
v bode 3 programu bude prerokovaný ako bod 2. Všetci členovia rady fondu s návrhom 
zmeny programu zasadnutia súhlasili. 
 
 
2. Úprava Rozpočtu FnPV na rok 2013 
P. Kučmáš v stručnosti informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie 
rady fondu v súlade s ustanovením § 4, ods. 1, písm. e) zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na 
podporu vzdelávania a v nadväznosti na závery z pracovného rokovania rady fondu zo dňa 
4. 7. 2013. 
Ďalej informoval, že v Rozpočte FnPV na rok 2013 sú navrhované nasledovné úpravy: 
- navýšenie predpokladaných výdavkov na pôžičky pre študentov a pedagógov, 
- navýšenie výdavkov na opravu a údržbu, a to z dôvodu nutnosti opravy výťahu v budove 

fondu, 
- navýšenie výdavkov na právne služby a to na základe analýzy súčasného stavu výdavkov 

na právne služby súvisiace s vymáhaním neoprávnene vyplatených odmien bývalým 
členom rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich 
pedagógov. Vzhľadom na dĺžku trvania súdnych sporov s bývalými členmi rád sa 
predpokladá ďalší nárast výdavkov na právne služby v súvislosti s vymáhaním 
neoprávnene vyplatených odmien, čo je služba nad rámec podpísanej rámcovej zmluvy 
o poskytovaní právnych služieb a teda platená samostatne. Zároveň informoval, že 
v prípade úspešných súdnych sporov budú tieto výdavky vrátené fondu. 

R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť a členovia rady fondu pristúpili 
k hlasovaniu. 



 2

 
Uznesenie RF č. 1/11072013: 
RF schvaľuje úpravu Rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 2/11072013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravený Rozpočet Fondu na 
podporu vzdelávania na rok 2013 na web stránke fondu 

 
T: bezodkladne 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 3/11072013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený Rozpočet Fondu 
na podporu vzdelávania na rok 2013 

 
T: priebežne počas roku 2013 
 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
3. Schválenie podmienok poskytovania pôžičiek 
R. Maroš skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 
slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. 
P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu 
na podporu vzdelávania v súlade s čl. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu Fondu na podporu 
vzdelávania v zmysle ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie dokumentácie 
súvisiacej s poskytovaním pôžičiek, najmä postupov pre poskytovanie pôžičiek, sadzobníka 
poplatkov a náhrad a vzoru zmluvy o pôžičke. Zároveň uviedol, že sa predkladaným 
materiálom napĺňa ustanovenie § 17 ods. 1 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu 
vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“), v zmysle ktorého fond zverejňuje na svojom 
webovom sídle objem prostriedkov určených na pôžičky dva mesiace pred termínom 
predkladania žiadostí v roku, v ktorom sa podávajú žiadosti o pôžičku. P. Kučmáš ďalej 
uviedol, že za účelom úpravy výšky finančných prostriedkov určených na poskytovanie 
pôžičiek pre študentov aj pedagógov sa predložil na schválenie rade fondu samostatný 
materiál – Úprava Rozpočtu FnPV na rok 2013. Predkladaný materiál – Oznamy o možnosti 
predkladania žiadostí o pôžičku definujú základné podmienky poskytovania pôžičiek 
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stanovené v § 17 ods. 3 a § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o FnPV. Prílohou predmetných materiálov 
sú teda vzory žiadostí o pôžičku, vzory zmlúv o pôžičke a sadzobníky poplatkov a náhrad. 
P. Kučmáš uviedol, že materiál nebol predmetom pripomienkového konania rady fondu, 
nakoľko k predkladaným materiálom sa uskutočnilo dňa 4.7.2013 samostatné pracovné 
rokovanie členov rady fondu so zástupcami fondu a advokátskou kanceláriou fondu. 
Materiály sú predkladané na zasadnutie rady fondu bez rozporov so zapracovaním 
požiadaviek členov rady fondu v zmysle záverov z vyššie uvedeného pracovného rokovania. 
Oznamy budú po ich schválení radou fondu zverejnené dňa 15.7.2013 na web stránke fondu 
odkedy bude možné predkladať žiadosti o pôžičku. 
Zároveň P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že na web stránke fondu bude zverejnená 
aj krátka informácia pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia pre uľahčenie ich 
orientácie pri voľbe pôžičky. 
R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť a členovia rady fondu pristúpili 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 4/11072013: 
RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 10 zákona 
č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania vrátane príloh 

 
 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 5/11072013: 
RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 14 zákona 
č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania vrátane príloh 
 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 6/11072013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválené oznamy vrátane 
príloh na web stránke fondu 

 
T: 15.7.2013 
 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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4. Rôzne 
P. Kučmáš navrhol členom rady fondu zorganizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR tlačovú konferenciu k zverejneniu oznamov o možnosti 
predkladania žiadostí o pôžičku. Členovia rady fondu s návrhom súhlasili a predbežne 
stanovili termín uskutočnenia tlačovej konferencie na 17.7.2013.  
Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu dohodli na najbližšom zasadnutí prerokovať 
a schváliť Organizačný poriadok FnPV a Postupy výberu a hodnotenia kandidátov na funkciu 
riaditeľa fondu, vrátane hodnotiacich kritérií a stanovenia ich váhy.  
 
 
5. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV 
Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania. 
 
 
6.Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 
zasadnutie rady fondu. 
 
 
Zapísal: Ingrid Valková 
 
 
Schválil: 
 ...................................................... 
 Ing. Roman Maroš 
 predseda rady fondu 
 
 
 
   
Overovateľ: ...................................................... 
 Mgr. Ondrej Bafia 
 člen rady fondu 
 
 
 
 
  
 


