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Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 11. novembra 2013 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. Ondrej Bafia, Mgr. František 
Küffer, Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Ing. Lenka Kudolányová – k bodom 5 a 6 
zasadnutia 
 
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
3. Schválenie vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 

žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku 
4. Úprava rozpočtu FnPV na rok 2013 
5. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z. o FnPV 
6. Žiadosť o odklad splátok Mgr. Marianny Petrikovej  
7. Rôzne 
8. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 
9. 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 V. Bokol 
pravdepodobne príde na zasadnutie rady fondu neskôr. 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 požiadal členov rady 
fondu prerokovať najskôr bod programu 4 a potom bod programu 3. Všetci členovia rady 
fondu so zmenou programu zasadnutia súhlasili. Členovia rady fondu nemali iné návrhy na 
doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili. 
 
 
2.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 
R. Maroš informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
a zo zasadnutia per-rollam boli splnené alebo sú v plnení.  
R. Maroš navrhol uložiť riaditeľovi fondu úlohu a to zabezpečiť zverejnenie informácie 
o výberovom konaní na funkciu riaditeľa / riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania na 
webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s termínom „bezodkladne“. 
Všetci prítomní členovi rady fondu s navrhnutou úlohou súhlasili a pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť zverejnenie informácie 
o výberovom konaní na riaditeľa / riaditeľku Fondu na podporu vzdelávania na webovom 
sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

T: bezodkladne 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 4 
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Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
3.Úprava rozpočtu FnPV na rok 2013 
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 ustanovením § 4, ods. 1, písm. e) zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 
(ďalej len „zákon“) a v nadväznosti na závery z pracovného rokovania rady fondu zo dňa 
29.10.2013. 
Čerpanie rozpočtu fondu za mesiace január až september 2013 prebieha v súlade so 
schváleným rozpočtom, pričom čerpanie nákladov je na úrovni 56,78 % a tvorba výnosov je 
na úrovni 68,03 %. 
V prípade väčšiny položiek rozpočtu sa podarilo dosiahnuť úsporu, avšak v prípade 
niektorých došlo k ich prečerpaniu. Z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť rozpočet 
daných položiek, pričom by nešlo o navýšenie celkových nákladov fondu, ale len o presun 
finančných prostriedkov z položiek, pri ktorých došlo k úspore finančných prostriedkov. 
P. Kučmáš informoval, že navrhovanou úpravou rozpočtu nedôjde k navýšeniu rozpočtu 
a náklady na správu fondu zostanú na pôvodnej úrovni 2,82% (vypočítané z nesplatenej istiny 
pôžičiek ŠPF a PFZP a príslušenstva podľa stavu k 31. decembru 2012 = 27 200 266 Eur), 
čím bude dodržaný limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona. 
 
R. Maroš infomoval, že na zasadnutie prišiel V. Bokol.  
Po krátkej diskusii členov rady fondu R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť 
a členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 2/11112013: 
RF schvaľuje úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 s účinnosťou od 
11.11.2013 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 3/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravený Rozpočet Fondu na 
podporu vzdelávania na rok 2013 na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 4/11112013: 
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: 5 
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Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
4.Schválenie vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 
žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku 
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 ustanovením § 4 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 3, písm. d) zákona. 
V zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie vnútorných 
predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu. Zároveň 
podľa § 17 ods. 3, písm. d) fond upraví vo vnútornom predpise pravidlá na posudzovanie 
žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku podľa zákona. 
 
Predkladaný materiál detailne popisuje proces posudzovania a schvaľovania predkladaných 
žiadostí o pôžičku a daný proces rozdeľuje do troch logických celkov: 

1. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek vrátane evidencie žiadostí do 
vnútornej databázy fondu, 
2. Stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3, 
resp. § 14 ods. 4 zákona a  
3. Schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

 
Návrh vnútorného predpisu taktiež detailnejšie definuje kompetencie rady fondu vrátane 
umožnenia stanovenia dodatočných kritérií v prípade, ak zákonné kritériá sú nedostatočné na 
schválenie žiadostí o pôžičku.  
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. K materiálu boli zo strany V. Bokola 
vznesené pripomienky, ktoré boli predmetom diskusie na zasadnutí rady fondu. 
Po prediskutovaní pripomienok k materiálu a ich zapracovaní R. Maroš skonštatoval, že 
materiál je možné schváliť a členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 5/11112013: 
RF schvaľuje Vnútorný predpis č. 2/2013 ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí 
o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku s účinnosťou od 11.11.2013 
s pripomienkami 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 6/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť na webovom sídle fondu 
Vnútorný predpis č. 2/2013 zo dňa 11. novembra 2013, ktorým sa určujú pravidlá na 
posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 7/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania postupovať pri posudzovaní predložení 
žiadostí o pôžičku v zmysle schváleného Vnútorného predpisu č. 2/2013 ktorým sa určujú 
pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť 
o pôžičku 

T: priebežne 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5.Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z. 
o FnPV 
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 § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len 
„zákon“) v zmysle ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. P. Kučmáš informoval o priebehu 
procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre pedagógov a skonštatoval, že na 
základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov odporúča rade fondu: 

- vyradiť 117 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 910 600 EUR 
z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek, 

- vyradiť 446 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 4 349 800 EUR z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov a  

- schváliť 39 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 494 900 EUR. 
 
Zároveň požiadal členov rady fondu o stanovisko k využitiu zostávajúcich finančných 
prostriedkov vo výške 5 100 EUR, t.j. či ich ponúknuť ďalšiemu žiadateľovi o pôžičku alebo 
ich presunúť do budúceho roku. 
Členovia rady rozhodli o postupe stanovenom vo Vnútornom predpise č. 2/2013 a to 
ponúknuť zostávajúce finančné prostriedky ďalšiemu uchádzačovi v poradí stanovenom 
podľa zákonných prednostných kritérií a prednostných kritérií rady. V prípade ak prvý 
uchádzač v poradí dané finančné prostriedky neakceptuje, budú tieto finančné prostriedky 
ponúknuté ďalšiemu žiadateľovi v poradí. 
 
Členovia rady fondu sa taktiež informovali aké podmienky nesplnili žiadatelia, ktorí boli 
vyradení z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 
 
Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 8/11112013: 
RF schvaľuje vyradenie 117 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
910 600 EUR z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 9/11112013: 
RF schvaľuje vyradenie 446 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 4 349 800 EUR 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 10/11112013: 
RF schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 
30. septembra 2013 v počte 139 a v celkovej sume pôžičiek 1 494 900 EUR 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 11/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí 
o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom 
sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 12/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať oznam o schválení pôžičky 
vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre 
pedagógov radou fondu  

T: do 10 pracovných dní od schválenia 
pôžičiek radou fondu 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

 
Uznesenie RF č. 13/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky podľa uzavretých 
zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od doručenia 
podpísanej zmluvy o pôžičke zo strany 
žiadateľa do Fondu na podporu 
vzdelávania 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 



 6 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 14/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie zmluvných 
požiadaviek počas splácania pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

 
T: priebežne 

Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
6.Žiadosť o odklad splátok Mgr. Marianny Petrikovej  
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. 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. 
V súvislosti s predkladaným materiálom uviedol, že dlžníčka fondu Mgr. Marianna Petriková 
uzavrela zmluvu o pôžičke z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (ďalej ,,PFZP“) 
č. 35405 v decembri 2010 a pôžičku riadne spláca od februára 2011. Dlžníčka žiadosť 
o odklad splátok odôvodňuje finančne ťažšou situáciou, v ktorej sa ocitla z dôvodu čerpania 
materskej dovolenky a z dôvodu, že jej manžel je študentom denného štúdia vysokej školy. 
K žiadosti je priložený originál potvrdenia zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje, že pani 
Petriková má pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú a momentálne je na materskej 
dovolenke a originál potvrdenia o štúdiu z vysokej školy manžela pani Petrikovej pána 
Dušana Petrika.  
Z dôvodu, že dlžníkovi už uplynulo päť rokov od skončenia štúdia nárok na zákonný odklad 
splátok, ktorý sa nezapočítava do lehoty splatnosti pôžičky a počas ktorého by sa pôžička 
neúročila, už nemá. 
V nadväznosti na uvedené odporučil schváliť odklad splátok pani Petrikovej s tým, že pôžička 
sa bude naďalej riadne úročiť a po skončení odkladu (ukončení rodičovskej dovolenky) bude 
z tohto titulu istina pôžičky navýšená o úrok pôžičky pripisovaný počas obdobia odkladu. 
 
R. Maroš skonštatoval, že materiál je možné schváliť a členovia rady fondu pristúpili 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 15/11112013: 
RF berie na vedomie žiadosť o povolenie odkladu splátok pôžičky č. 35405 Mgr. Marianny 
Petrikovej 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 16/11112013: 
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RF schvaľuje odklad splátok pôžičky č. 35405 Mgr. Marianny Petrikovej v trvaní od mesiaca 
nasledujúceho po podpise Súhlasu s odkladom splátok najneskôr do mesiaca august 2016 
vrátane. 
 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie RF č. 17/11112013: 
RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Súhlas s odkladom splátok 
týkajúci sa odkladu splátok pôžičky počas materskej dovolenky za podmienok stanovených 
čl. VIII, ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke  

T: bezodkladne 
Hlasovanie RF:  
Za návrh uznesenia: 5 
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 koncom novembra. 
Presný termín bude stanovený až po zaevidovaní všetkých žiadostí o pôžičku do databázy 
fondu. Predmetom rokovania – nedostatky a chyby v žiadostiach o pôžičku pre študentov ako 
príprava na vyhodnotenie predložených žiadostí o pôžičku.  
 
8. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 
Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania. 
 
 
9.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. František Küffer 
 člen rady fondu 


