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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 09. decembra 2013 
 

 

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

Küffer, Mgr. Viliam Bokol 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Roman Fusek – 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. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky 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. 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, či nemajú návrhy na jeho 

doplnenie. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie a program zasadnutia 

odsúhlasili.  

 

 

2.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

R. Maroš informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení.  

 

Uznesenie RF č. 1/09122013: 

RF berie na vedomie informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3.Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa §10 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 
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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 

študentov a skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre 

študentov odporúča rade fondu: 

- vyradiť 266 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 663 313 EUR z dôvodu 

nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek, z toho 37 duplicitne predložených žiadostí 

o pôžičku v sume 94 063 EUR, 

- vyradiť 1498 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 897 300 EUR z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov, 

- schváliť žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 31. októbra  

2013 v počte 1953 pôžičiek a v celkovej sume pôžičiek 4 985 900 EUR. 

 

Na základe rozhodnutia rady fondu o schválení, resp. neschválení žiadostí, fond oznámi túto 

skutočnosť všetkým žiadateľom, ktorým bola pôžička schválená a vyzve ich na podpis 

zmluvy o pôžičke. 

 

Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/09122013: 

RF schvaľuje vyradenie 266 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 663 313 

EUR (z toho 37 duplicitne predložených žiadostí v sume 94 063 EUR) z dôvodu nesplnenia 

podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 3/09122013: 

RF schvaľuje vyradenie 1498 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 897 300 EUR 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

  
Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 4/09122013: 

RF schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 31. októbra 

2013 v počte 1953 pôžičiek a v celkovej sume pôžičiek 4 985 900 EUR 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 5/09122013: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí 

o pôžičku pre študentov a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov 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. 6/09122013: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať oznam o schválení pôžičky 

vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre študentov 

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. 7/09122013: 

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 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č.8/09122013: 

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 
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5. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 

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. František Küffer 

 člen rady fondu 


