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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 16. decembra 2013 
 

 

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

Küffer, Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

Prizvaní:, Ingrid Valková 

 

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

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Osobné pohovory – výberové konanie na funkciu riaditeľa FnPV 

3. Rôzne 

4. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 

5. 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 na zasadnutí sú 

prítomní všetci členovia rady fondu. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná 

a zahájil zasadnutie rady fondu. 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. Osobné pohovory – výberové konanie na funkciu riaditeľa FnPV 

R. Maroš informoval členov rady fondu, v akom poradí sa zúčastnia kandidáti na výberové 

konanie na funkciu riaditeľa FnPV. R. Maroš privítal prvého kandidáta P. Kučmáša, 

oboznámil ho o priebehu výberového konania. Následne požiadal P. Kučmáša o krátku 

prezentáciu. 

P. Kučmáš prezentoval svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii riaditeľa fondu. Analyzoval 

aktuálnu situáciu fondu, hlavné úlohy fondu. Ďalej analyzoval postavenie fondu vo vzťahu 

k poskytovaným pôžičkám, počet schválených pôžičiek a vyčlenené finančné prostriedky na 

pôžičky, spôsob komunikácie s klientmi, žiadateľmi o pôžičku. Analyzoval hospodárenie 

fondu, svoje vízie, priority a stratégie ďalšieho rozvoja fondu, najmä v oblasti poskytovania 

pôžičiek a v oblasti hospodárenia. 

Po krátkej prezentácii členovia rady fondu položili P. Kučmášovi nasledujúce doplňujúce 

otázky. 

M. Habán: Pokles výnosov fondu je zapríčinený najmä zrušením vyberania poplatkov za 

vedenie účtu klienta, akou formou si predstavujete zvýšiť objem finančných prostriedkov 

fondu? 

O. Bafia: Jedna z možností ako získať finančné prostriedky je úver z komerčnej banky, sú 

podľa Vás banky reálne schopné poskytnúť fondu úver? 

V. Bokol: Akým spôsobom chcete získať dotácie pre fond od súkromných spoločností?  

R. Maroš: Čo negatívne a čo pozitívne vnímate po zánikoch ŠPF a PFZP a následnom 

vytvorení nového fondu? 
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F. Küffer: Vo svojej analýze k hospodáreniu fondu uvádzate ako slabú stránku sídlo fondu iba 

v Bratislave. Chceli by ste vytvoriť pobočku fondu aj mimo Bratislavy? 

P. Kučmáš zodpovedal jednotlivé položené otázky ako aj prípadné podotázky. 

 

Druhý kandidát I. Kvasnica sa výberového konania k termínu osobného pohovoru nedostavil 

a po telefonickej urgencii oznámil, že sa výberového konania nezúčastní.  

 

Členovia rady fondu vyplnili hodnotiace hárky kandidátov a vyplnili sumárny hodnotiaci 

hárok kandidátov. R. Maroš na základe vyplnených a hodnotiacich hárkov na kandidáta 

oznámil, že výberové konanie na funkciu riaditeľa fondu bolo úspešné. P. Kučmáš získal 

dostatočný počet bodov podľa čl. 9 ods. 2 vnútorného predpisu, ktorým sa určujú podrobnosti 

o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania a členovia rady 

fondu rozhodli o jeho vymenovaní do funkcie riaditeľa fondu s účinnosťou od 01.01.2014.  

 

Uznesenie RF č. 1/16122013: 

RF vymenúva za riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania PhDr. Pavla Kučmáša s účinnosťou 

od 01.01.2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 

Uznesenie bolo prijaté počas zasadnutia. 

 

 

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 

 

 

   

 


