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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 06. decembra 2013 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. Ondrej Bafia, Mgr. František 

Küffer, Mgr. Viliam Bokol 

Prizvaní: Ingrid Valková, PhDr. Pavol Kučmáš – k bodu 3 zasadnutia 

 

Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Otváranie obálok – výberové konanie na funkciu riaditeľa FnPV 

3. Informácia o stave žiadostí o pôžičku pre študentov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o 

FnPV 

4. Rôzne 

5. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 

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 informoval, že V. Bokol príde na 

zasadnutie rady fondu neskôr. 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 požiadal členov rady fondu, či nemajú návrhy na 

doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na 

doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili. 

 

 

2.Otváranie obálok – výberové konanie na funkciu riaditeľa FnPV 

R. Maroš informoval členov rady fondu, že do výberového konania na funkciu riaditeľa FnPV 

sa uchádzajú dvaja kandidáti, ktorí doručili prihlášku do výberového konania 

v stanovenom termíne. Členovia rady fondu na pokyn predsedu rady R. Maroša doručené 

obálky kandidátov spoločne otvorili a skontrolovali všetky náležitosti prihlášky podľa čl. 5 

Vnútorného predpisu č. 1/2013, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu 

riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania.  

R. Maroš informoval členov, že prvý kandidát je Ing. Mgr. Igor Kvasnica PhD. a druhý 

kandidát je PhDr. Pavol Kučmáš. 

R. Maroš informoval, že na zasadnutie prišiel V. Bokol.  

Po skontrolovaní všetkých náležitostí prihlášky zistili, že obidvom kandidátom chýbajú 

požadované dokumenty. Ing. Mgr. Igorovi Kvasnicovi PhD. chýbala stratégia rozvoja fondu 

v elektronickej podobe a čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v prihláške, 

v dokladoch o vzdelaní a v inom predloženom doklade. PhDr. Pavlovi Kučmášovi chýbala 

prihláška do výberového konania s vlastnoručným podpisom a s uvedením kontaktnej adresy 

pre komunikáciu s kandidátom a čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných 

v prihláške, v dokladoch o vzdelaní a v inom predloženom doklade. 

Členovia rady fondu sa dohodli, že chýbajúce dokumenty u obidvoch kandidátov nie sú 

takého závažného charakteru, aby ktorýkoľvek z nich bol vyradený z výberového konania.  
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R. Maroš po krátkej diskusii s členmi rady fondu navrhol, aby chýbajúce dokumenty obidvaja 

kandidáti doložili najneskôr do dňa osobného pohovoru do fondu. Prítomní členovi rady 

fondu súhlasili s jeho návrhom. 

Členovia rady fondu sa vzájomne dohodli na termíne osobných pohovorov s kandidátmi na 

funkciu riaditeľa fondu na 16.12.2013 s prvým o 10.00 hod. a druhým o 11.00 hod. 

v abecednom poradí podľa priezviska. 

 

Uznesenie RF č. 1/06122013: 

RF ukladá sekretariátu RF vyzvať obidvoch kandidátov na doloženie chýbajúcich 

dokumentov najneskôr do dňa osobného pohovoru do fondu  

 

Termín: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 2/06122013: 

RF ukladá sekretariátu RF informovať obidvoch kandidátov o termíne osobného pohovoru 

 

Termín: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3.Informácia o stave žiadostí o pôžičku pre študentov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. 

o FnPV 

P. Kučmáš v krátkosti informoval členov rady fondu o stave žiadostí o pôžičku pre študentov 

podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o FnPV. Následne informoval členov rady fondu 

o predpokladanom najbližšom zasadnutí rady fondu, ktoré navrhuje na 9.12.2013, a to 

schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o FnPV. 

 

Uznesenie RF č. 3/06122013: 

RF berie na vedomie informáciu o stave žiadostí o pôžičku pre študentov podľa § 10 zákona 

č. 396/2012 Z.z. o FnPV 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia. 
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5.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 


