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Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 22. augusta 2013 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. Ondrej Bafia, doc. Ing. Miroslav 
Habán PhD., Mgr. František Küffer, Mgr. Viliam Bokol 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, PaedDr. Zuzana Markovičová – k bodu 5 
zasadnutia rady fondu 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Schválenie Organizačného poriadku FnPV 
3. Schválenie postupov výberu a hodnotenia kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, vrátane 

hodnotiacich kritérií a stanovenia ich váhy 
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“). Zároveň privítal nového člena rady fondu V. Bokola. 
Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie rady fondu. 
R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice F. Küffera. Skonštatoval, že zapisovateľkou je 
I. Valková. R. Maroš navrhol úpravu programu rokovania a to doplniť nový bod 2 Kontrola 
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu a ostatné bodu adekvátne posunúť. Všetci 
členovia rady fondu s návrhom úpravy programu zasadnutia súhlasili. 
 
 
2.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 
R. Maroš požiadal P. Kučmáša o informáciu, či všetky uznesenia z predchádzajúceho 
zasadnutia boli splnené. P. Kučmáš v stručnosti informoval členov rady fondu, že všetky 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Ďalej informoval členov rady fondu 
o počte žiadostí o pôžičku pre pedagógov a študentov, ktoré boli doručené do dňa zasadnutia 
rady fondu. 
 
 
3. Schválenie Organizačného poriadku FnPV 
R. Maroš skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 
slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiály. P. Kučmáš 
informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu 
vzdelávania (ďalej len „fond“) v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. c) a § 23 ods. 18 
zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“). 
V zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona o FnPV do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie 
Organizačného poriadku fondu. Zároveň podľa § 23 ods. 18 zákona o FnPV je riaditeľ fondu 
povinný do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o FnPV predložiť rade fondu návrh 
organizačného poriadku fondu. Ďalej uviedol, že návrh Organizačného poriadku bol 
predložený na schválenie „dočasnej“ rade fondu, ktorá však z dôvodu, že nebola 
uznášaniaschopná, predkladaný materiál neschválila. 
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Návrh Organizačného poriadku vychádza z rozdelenia činností fondu na dva logické celky, t.j. 
správu fondu a poskytovanie pôžičiek a samostatný sekretariát riaditeľa. 
Návrh organizačnej štruktúry predpokladá existenciu 15 pracovných miest na ustanovený 
pracovný čas (plný úväzok) z toho sú tri miesta zamestnankýň na materskej / rodičovskej 
dovolenke, pričom jedno zostane neobsadené, avšak musí byť zachované a jedného 
pracovného miesta na jednu polovicu ustanoveného pracovného času (polovičný úväzok). 
Zároveň sa predpokladá dočasné ponechanie 1 pracovného miesta na dohodu o pracovnej 
činnosti na pozíciu účtovník do spustenia nového informačného systému. 
V porovnaní s aktuálnym stavom zamestnancov fondu, predkladaný organizačný poriadok 
spôsobí nasledovné organizačné zmeny: 
- zníženie počtu zamestnancov bývalého Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov 

(ďalej len „PFZP“) o jedného – obidve ostávajúce miesta musia byť zachované, keďže ide 
o miesta zamestnankýň na materskej / rodičovskej dovolenke; jedno z uvedených 
pracovných miest ale nebude obsadené a teda sa predpokladajú výdavky len na jedného 
zamestnanca pre pôžičky pre pedagógov – uvedenú zmenu (obsadenie len jedného miesta 
pre pôžičky pre pedagógov) navrhujeme z dôvodu, že počet klientov – pedagógov je cca 
2 200, čo v porovnaní s počtom klientov – študentov na jedného zamestnanca predstavuje 
necelých 60%, 

- vytvorenie miesta vedúceho oddelenia správy fondu, ktorý bude zabezpečovať aj aktivity 
v oblasti komunikácie a publicity – zamestnancovi na tejto pozícii bude podľa návrhu 
organizačného poriadku zverená celá problematika komunikácie a publicity vrátane 
povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií, taktiež bude zodpovedný za 
vypracovanie výročnej správy, ukazovateľov úspešnosti fondu a ďalších komunikačných 
aktivít vrátane napĺňania, aktualizácie a správy webového sídla fondu a profilov fondu na 
sociálnych sieťach, 

- vypovedanie jednej dohody o pracovnej činnosti, ktorej predmetom je kumulovaná 
pracovná činnosť informátora a vrátnika, pričom túto činnosť v záujme dodržiavania 
ustanovení Zákonníka práce o maximálnom týždennom pracovnom čase bude 
zabezpečovať upratovačka, ktorej pracovný úväzok sa zmení zo skráteného úväzku na 
plný úväzok. 

 
P. Kučmáš ďalej uviedol, že materiál bol predmetom pripomienkového konania. K materiálu 
boli zo strany člena V. Bokola  pripomienky, ktoré boli zapracované. Pripomienky boli 
vyhodnotené radou na jej zasadnutí dňa 22.08. 2013 a boli akceptované. 
V súvislosti s účinnosťou Organizačného poriadku a vytvorením pracovného miesta vedúceho 
oddelenia správy fondu P. Kučmáš upozornil, že práve v súčasnosti je nevyhnutné zabezpečiť 
maximálnu propagáciu fondu a to do termínov na predkladanie žiadostí o pôžičku. 
V tejto súvislosti rada fondu poverila P. Kučmáša podpísaním dohody o výkone práce mimo 
pracovného pomeru s zamestnancom, ktorý bude pre fond dočasne, do nástupu vedúceho 
oddelenia správy pôžičiek, zabezpečovať činnosti súvisiace s propagáciou fondu. 
 
R. Maroš následne skonštatoval, že materiál je možné schváliť a členovia rady fondu 
pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/22082013: 
RF schvaľuje Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania s pripomienkami 
s účinnosťou od 1.12.2013 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 2/22082013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Organizačný poriadok Fondu 
na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 
T: 1.9.2013 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 3/22082013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť úpravu pracovnoprávnych 
vzťahov v súlade so schváleným Organizačným poriadkom 

 
T: 1.12.2013 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 4/22082013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania uzatvoriť dohodu o výkone práce mimo 
pracovného pomeru so zamestnancov, ktorý bude pre fond dočasne, do nástupu vedúceho 
oddelenia správy fondu, zabezpečovať činnosti súvisiace s propagáciou fondu 

 
T: ihneď 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4. Schválenie postupov výberu a hodnotenia kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, 
vrátane hodnotiacich kritérií a stanovenia ich váhy 
R. Maroš informoval, že členmi rady fondu bol vypracovaný oznam na výberové konanie na 
funkciu riaditeľa fondu. Členovi rady fondu vypracovaný oznam schválili. P. Kučmáš 
upozornil na to, že je potrebné v súlade s § 6 ods. 6 zákona o FnPV vypracovať postupy 
výberu a hodnotenia kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, vrátane hodnotiacich kritérií 
a stanovenia ich váhy. Členovia rady fondu po vzájomnej dohode poverili vypracovaním 
postupov R. Maroša a V. Bokola. 
Členovia rady fondu sa dohodli, že po vypracovaní postupov budú tieto predmetom 
schválenia formou per-rollam. 
 
 
5. Rôzne - Žiadosť o odklad splátok PaedDr. Kataríny Jalčovej 
P. Kučmáš v rámci bodu rôzne navrhol prerokovať žiadosť o odklad splátok PaedDr. Kataríny 
Jalčovej. 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. k) Štatútu Fondu na podporu 
vzdelávania v zmysle ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí rozhodovanie o odklade splátok 



 4 

pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný 
nárok. P. Kučmáš požiadal Z. Markovičovú o informovaní členov rady fondu o predkladanom 
materiály. 
Z. Markovičová informovala členov rady fondu, že klientka K. Jalčová uzavrela zmluvu 
o pôžičke z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (ďalej ,,PFZP“) č. 25866 
v novembri 2006 a pôžičku riadne spláca od februára 2007. Pôžička bola vyplatená na základe 
splnenia zákonného kritéria predloženia žiadosti do 3 rokov od skončenia vysokoškolského 
štúdia v učiteľských študijných odboroch. Klientka štúdium VŠ skončila v roku 2005.  
Žiadosť o odklad splátok odôvodňuje finančne ťažšou situáciou, do ktorej sa dostala počas 
poberania rodičovského príspevku. K žiadosti sú priložené originály dokladov o poberaní 
rodičovského príspevku. 
Nakoľko dlžníčke už uplynulo 5 rokov od skončenia štúdia, nárok na zákonný odklad splátok, 
ktorý sa nezapočítava do lehoty splatnosti pôžičky a počas ktorého by sa pôžička neúročila 
dlžníčka už nemá, 5 rokov od skončenia štúdia dlžníčky uplynulo v roku 2010. 
V súčasnosti fond podpisuje s klientmi PFZP dodatok k zmluve o pôžičke, ktorým sa 
zosúlaďujú jednotlivé v minulosti podpisované zmluvy o pôžičke so zákonom o PFZP, ako aj 
medzi sebou a zároveň sa upravujú podmienky splácania pôžičky. V zmysle čl. VIII, ods. 12 
predmetného dodatku platí, že:  
,,Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad splácania Pôžičky aj z iného 
kvalifikovaného dôvodu, napr. dlhodobá pracovná neschopnosť. Na odklad splácania Pôžičky 
z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok. Pri odklade splácania Pôžičky z iného 
kvalifikovaného dôvodu platia primerane ustanovenia tohto článku Dodatku s nasledovnými 
výnimkami: 
12.1.     počas odkladu podľa tohto bodu sa Pôžička úročí úrokovou sadzbou vo výške podľa 
bodu 1.1. článku VI. tohto Dodatku, 
12.2.     odklad nemá vplyv na predĺženie celkovej (maximálnej) lehoty splatnosti Pôžičky 
určenej v tomto Dodatku alebo v Dohode o splátkach, ak bude medzi Dlžníkom a Veriteľom 
uzatvorená, čo znamená, že posledná splátka Pôžičky bude navýšená o súčet všetkých 
odložených splátok.„ 
Klientka bola o návrhu dodatku, ako aj o vyššie uvedených ustanoveniach čl. VIII, ods. 12 
dodatku informovaná a je si vedomá, že v prípade odsúhlasenia odkladu, hoci nebude musieť 
pôžičku dočasne splácať, bude sa jej táto naďalej riadne úročiť a po skončení odkladu 
(ukončení rodičovskej dovolenky) bude z tohto titulu istina pôžičky navýšená o úrok pôžičky 
pripisovaný počas obdobia odkladu. 
Členovia rady fondu sa dohodli, že materiál môže byť schválený s tým, že súhlas s odkladom 
splátok fond dlžníčke vystaví až po predložení dokumentov potvrdzujúcich skutočnosti 
uvedené v žiadosti o odklad splátok, napr. potvrdenie o splácaní hypotekárneho úveru. 
R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť s navrhovanými pripomienkami 
a členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 5/22082013: 
RF berie na vedomie Žiadosť o povolenie odkladu splátok pôžičky č.25866 PaedDr. Kataríny 
Jalčovej 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 6/22082013: 
RF schvaľuje odklad splátok pôžičky č.25866 PaedDr. Kataríny Jalčovej v trvaní od 
septembra 2013 do januára 2015 vrátane, po predložení dokumentov potvrdzujúcich 
skutočnosti uvedené v žiadosti o odklad splátok 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 7/22082013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vystaviť dlžníčke PaedDr. Kataríne 
Jalčovej súhlas s odkladom splátok v zmysle žiadosti 

 
T: do 3 pracovných dní po predložení 

dokumentov potvrdzujúcich skutočnosti 
uvedené v žiadosti o odklad splátok 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
6. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV 
Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania. 
 
 
7.Záver 
P. Kučmáš informoval, že najbližšie zasadnutie rady fondu predpokladá koncom septembra 
k schváleniu žiadostí o pôžičku predložených PFZP do konca roku 2012. 
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. František Küffer 
 člen rady fondu 


