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Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 27. septembra 2013 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. Ondrej Bafia, Mgr. František 
Küffer, Mgr. Viliam Bokol 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková 
 
Zoznam použitých skratiek: 
PFZP – Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
3. Schválenie žiadostí o pôžičku predložených PFZP do konca roku 2012 
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“). Informoval členov rady fondu, že M. Habán sa 
ospravedlnil z neprítomnosti na zasadnutí rady 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. P.Kučmáš požiadal o doplnenie 
rokovania v bode 4 rôzne o Žiadosť o odklad splátok Mgr. Dominika Jankoviča. Všetci 
členovia rady fondu s doplnením 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 uviedol stručnú informáciu 
o počte žiadostí o pôžičku pre pedagógov a študentov, ktoré boli doručené do dňa zasadnutia 
rady fondu. 
 
 
3. Schválenie žiadostí o pôžičku predložených PFZP do konca roku 2012 
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 v súlade 
s § 12 ods. 5 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (ďalej 
len „zákon o PFZP“), v zmysle ktorého rada fondu schvaľuje žiadosti o poskytnutie pôžičky 
a zároveň v nadväznosti na ustanovenie § 23 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na 
podporu vzdelávania, v zmysle ktorého o nevybavených žiadostiach o poskytnutie pôžičky 
podaných do 31. decembra 2012 rozhodne fond podľa doterajších predpisov. 
 
Následne P. Kučmáš v stručnosti informoval o doterajšom postupe pri podávaní 
a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie pôžičky, ako aj o počte a zozname žiadostí o pôžičku 
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navrhnutých na schválenie a zozname a počte žiadostí o pôžičku navrhnutých na neschválenie 
vrátane dôvodov neschválenia. 
V tejto súvislosti P. Kučmáš informoval, že na PFZP bolo doručených 72 žiadostí 
o poskytnutie pôžičky v celkovej žiadanej výška pôžičiek 567 617,28 EUR. 
Na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku navrhol neschváliť 19 žiadostí o poskytnutie pôžičky 
v celkovej žiadanej výške pôžičiek 141 074,46 EUR a schváliť 51 žiadostí o poskytnutie pôžičky 
v celkovej žiadanej výške pôžičiek 409 945,82. 
Zároveň požiadal radu o vyjadrenie k dvom špecifickým žiadostiam o pôžičku nasledovne: 
− vyradiť z procesu schvaľovania 1 žiadosť o poskytnutie pôžičky vo výške žiadanej 

pôžičky 8 298,50 EUR, a to na základe dodatočného zistenia, že žiadateľ nespĺňa 
podmienky oprávnenosti, konkrétne z dôvodu ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 
2008, t.j. nespĺňa zákonnú požiadavku ukončenia vysokoškolského štúdia v posledných 
troch rokoch; 

− schváliť žiadosť o poskytnutie pôžičky doručenú po zákonom stanovenom termíne, a to 
z dôvodu, že ide o jedinú žiadosť o poskytnutie pôžičky predloženú po termíne a zároveň 
táto žiadosť o poskytnutie pôžičky spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na 
poskytnutie pôžičky. 

 
Rada fondu rozhodla o neschválení obidvoch žiadostí o poskytnutie pôžičky a odporučila, aby 
žiadateľ v prípade žiadosti o poskytnutie pôžičky doručenej po zákonom stanovenom termíne 
predložil novú žiadosť o pôžičku na rok 2013/2014.  
 
Na záver daného bodu P. Kučmáš informoval, že na základe rozhodnutia rady fondu 
o schválení žiadostí o poskytnutie pôžičky, fond oznámi túto skutočnosť všetkým žiadateľom, 
ktorým bola pôžička schválená, a vyzve ich na podpis zmluvy o pôžičke s tým, že žiadateľ je 
povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka, 
v ktorom mu bola táto pôžička schválená. 
 
R. Maroš následne skonštatoval, že materiál je možné s navrhnutými zmenami schváliť 
a členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/27092013: 
RF schvaľuje vyradenie žiadostí o poskytnutie pôžičky v počte 21 ks a v celkovej žiadanej 
sume pôžičiek 157 671,46 EUR z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 2/27092013: 
RF schvaľuje žiadosti o poskytnutie pôžičky predložené Pôžičkovému fondu pre začínajúcich 
pedagógov do 31. decembra 2012 v počte 51 ks a v celkovej žiadanej sume pôžičiek 409 
945,82 EUR 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 3/27092013: 
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RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí 
o poskytnutie pôžičky na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 
T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 4/27092013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať oznam o schválení pôžičky 
vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o poskytnutie pôžičky 
radou Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 10 pracovných dní od schválenia 
pôžičiek radou Fondu na podporu 
vzdelávania 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 5/27092013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky podľa uzavretých 
zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 10 pracovných dní od doručenia 
podpísanej zmluvy o pôžičke zo strany 
žiadateľa do Fondu na podporu 
vzdelávania 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 6/27092013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie zmluvných 
podmienok počas splácania pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

 
T: priebežne 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Rôzne - Žiadosť o odklad splátok Mgr. Dominika Jankoviča 
P. Kučmáš v rámci bodu rôzne navrhol prerokovať žiadosť o odklad splátok Mgr. Dominika 
Jankoviča. Uviedol, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu 
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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 pôžičky a o predĺžení 
lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok. 
P. Kučmáš v stručnosti informoval členov rady fondu o predmetnej žiadosti o odklad splátok 
vrátane dôvodov jej predloženia. Zároveň informoval, že dlžník p. Dominik Jankovič 
k žiadosti o odklad splátok priložil originály dokumentov potvrdzujúcich skutočnosti uvedené 
v žiadosti o odklad splátok. 
V nadväznosti na predloženú žiadosť o odklad splátok ako aj priložené doklady navrhol 
schváliť dlžníkovi mimoriadny odklad splátok na dobu 10 mesiacov, počas ktorého bude 
pôžička riadne úročná úrokovou sadzbou vo výške 3%. 
Zároveň P. Kučmáš členov rady informoval, že v zmysle §14 odseku 5 zákona o ŠPF môže 
rada fondu v mimoriadnych prípadoch, najmä ak sa dlžník nedostal do hmotnej núdze 
z vlastnej viny a je odkázaný na sociálnu pomoc, rozhodnúť o odpustení časti pôžičky. 
 
R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť a členovia rady fondu pristúpili 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 7/27092013: 
RF berie na vedomie Žiadosť o povolenie mimoriadneho odkladu splátok pôžičky 
č. 1211/2012 Mgr. Dominika Jankoviča 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 8/27092013: 
RF schvaľuje Mimoriadny odklad splátok pôžičky č.1211/2012 Mgr. Dominika Jankoviča 
v trvaní od  septembra 2013 do mesiaca jún 2014 vrátane 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 9/27092013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Súhlas s odkladom splátok 
na obdobie september 2013 až jún 2014. Počas odkladu splátok sa zostatok dlhu bude úročiť 
základnou úrokovou sadzbou vo výške 3 % p. a. 

 
T:  30.09.2013 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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R. Maroš v rámci bodu rôzne navrhol schválenie vnútorného predpisu, ktorým sa určia 
podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania. 
Následne v stručnosti informoval členov rady fondu o obsahu daného vnútorného predpisu 
pričom zdôraznil, že daný vnútorný predpis bol už členmi rady predbežne odkonzultovaný. 
Členovi rady fondu prediskutovali predložený materiál a dohodli sa, že materiál je možné 
schváliť a pristúpili k hlasovaniu. 
 
 
Uznesenie RF č. 10/27092013: 
RF schvaľuje vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu 
riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 11/27092013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť na web stránke fondu 
vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa 
Fondu na podporu vzdelávania 

T:  01.10.2013 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Na základe schválenia vnútorného predpisu, ktorým sa určia podrobnosti o výberovom konaní 
na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania, R. Maroš navrhol vyhlásiť výberové 
konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky fondu s termínom vyhlásenia 1.10.2013, termínom 
predloženia prihlášok 29.11.2013 a nástupom riaditeľa vybraného na základe výberového 
konania 1.1.2014. 
Členovia rady fondu prerokovali návrh R. Maroša a pristúpili k hlasovaniu. 
 
 
Uznesenie RF č. 12/27092013: 
RF schvaľuje oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa Fondu na podporu 
vzdelávania 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie RF č. 13/27092013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť na web stránke fondu oznam 
o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 
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T:  01.10.2013 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Na záver zasadnutia rady fondu P. Kučmáš informoval členov rady fondu o predpokladanom 
najbližšom zasadnutí rady fondu , ktoré navrhuje ako pracovné rokovanie v priebehu 43, resp. 
44 týždňa 2013 s predmetom rokovania – nedostatky a chyby v žiadostiach o pôžičku pre 
pedagógov ako príprava na vyhodnotenie predložených žiadostí o pôžičku. 
 
 
6. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV 
Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania. 
 
 
7.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 


