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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 17. februára 2014 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: Ing. Roman Maroš, Mgr. František Küffer, Mgr. Viliam 

Bokol, Mgr. Ondrej Bafia 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Ing. Elisabeth Kriglerová, 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 z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

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. 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 doplnenie programu zasadnutia.  

P. Kučmáš informoval členov rady o materiáli do bodu rôzne a to „Schválenie 24-tej žiadosti 

o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov“. R. Maroš navrhol uvedený bod zaradiť ako samostatný 

bod programu a dal o návrhu hlasovať. Členovia rady fondu návrh na doplnenie programu 

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. 1/17022014: 

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

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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3.Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa §10 zákona č. 396/2012 

Z.z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
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. Materiál sa taktiež predkladá 

v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá 

na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, 

v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu finančných prostriedkov 

v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom, fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, 

ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí. 

Dňa 04.02.2014 uplynula lehota na vrátenie podpísaných vyexpedovaných zmlúv o pôžičke 

(ďalej „zmluva“) k žiadostiam o pôžičku (ďalej „žiadosť“) schválených radou fondu dňa 

09.12.2013.  

V súvislosti so schvaľovaním žiadostí radou fondu P. Kučmáš konštatovať, že: 

- zaslaných bolo 1953 zmlúv v celkovej sume 4 985 900 Eur, 

- fondu bolo vrátených 1654 platných podpísaných zmlúv o pôžičke, 

- vyplatených bolo 1654 vrátených zmlúv o pôžičke v celkovej výške 4 278 900 Eur, 

Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností nevyčerpané finančné prostriedky 

(z alokovaných) predstavujú 721 100 Eur. 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky fond navrhuje použiť na poskytnutie pôžičky pre ďalších 

žiadateľov podľa zákonom stanovených kritérií resp. so zohľadnením dôvodných odvolaní, 

doručených do fondu. Preto návrh materiálu obsahuje dve alternatívy a to: 

- Alternatíva č. 1 – poskytnúť dodatočne pôžičky žiadateľom aplikáciou zákonom 

stanovených kritérií podľa poradia na základe plnenia zákonom stanovených kritérií 

alebo  

- Alternatíva č. 2 – poskytnúť dodatočne pôžičky žiadateľom aplikáciou zákonom 

stanovených kritérií po zohľadnení doručených dôvodných odvolaní voči 

neposkytnutiu pôžičky podľa poradia na základe plnenia kritérií so zohľadnením 

dôvodných odvolaní. 

P. Kučmáš zároveň informoval, že fond navrhuje schváliť alternatívu č. 2, t.j. schváliť 284 

žiadostí v celkovej sume pôžičiek 721 500 EUR  

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a požiadali zástupcov fondu 

o opätovné prehodnotenie všetkých doručených odvolaní z pohľadu plnenia zákonných 

kritérií (napr. dodatočné preukázanie splnenia kritéria „Žiadateľ mal v predchádzajúcom 

akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium 

alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“, kritéria 

„Žiadateľ je študentom so špecifickými potrebami“, atď.) a prerušili do 14.00 zasadnutie rady 

fondu. 

 

Na základe prehodnotenia odvolaní a zohľadnenia zákonných kritérií na poskytnutie pôžičky 

rada fondu schválila 280 žiadostí o pôžičku. V prípade ďalšieho uvoľnenia finančných 

prostriedkov rada fondu schválila žiadosti o pôžičku žiadateľom s váženým študijným 

priemerom do 3,07. 

 

Uznesenie RF č. 2/17022014: 

RF berie na vedomie informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov z dôvodu 

nevrátenia zmlúv o pôžičke 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 3/17022014: 

RF schvaľuje 280 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 712 700 EUR z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 4/17022014: 

RF schvaľuje v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov žiadosti o pôžičku žiadateľom 

s váženým študijným priemerom do 3,07 podľa poradia stanového radou fondu 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 5/17022014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam dodatočne 

schválených žiadostí o pôžičku pre študentov z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

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. 6/17022014: 

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. 7/17022014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky podľa uzavretých 

zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 
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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. 8/17022014: 

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: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 9/17022014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu o poskytnutých 

pôžičkách žiadateľom v zmysle uznesenia RF č. 4/17022014 

 

T: do 10 pracovných dní 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Schválenie 24-tej žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona 

č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

V rámci tohto bodu P. Kučmáš informoval radu fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie 

rady fondu na základe úlohy C.5 uznesenia rady fondu zo dňa 27.01.2014 v znení „osloviť 

24-tého žiadateľa o pôžičku spĺňajúceho kritérium „Žiadateľ vykonáva pedagogickú činnosť 

alebo odbornú činnosť na ustanovený pracovný čas“ v poradí stanovenom podľa kritéria rady 

fondu „Výška hrubého príjmu žiadateľa“ s ponukou pôžičky vo výške 3 500 Eur“. 

Na základe vyššie uvedenej úlohy bol dňa 03.02.2014 telefonicky oslovený 24-tý žiadateľ 

o pôžičku v poradí stanovenom radou fondu s cieľom zistiť jeho záujem o pôžičku v sume 

zostávajúcich finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov, teda v sume 

3 500 EUR. Žiadateľka, Ing. Slávka Mihóková, sa vyjadrila, že súhlasí s navrhovanou výškou 

pôžičky a preto navrhujeme pôžičku schváliť a poskytnúť v sume 3 500 EUR. Zároveň 

navrhujeme, v prípade uvoľnenia ďalších finančných prostriedkov, aby danej žiadateľke 

mohla byť poskytnutá pôžička vo výške disponibilných finančných prostriedkov maximálne 

do výšky žiadanej pôžičky. 

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 10/17022014: 

RF schvaľuje žiadosť o pôžičku 24-tého žiadateľa o pôžičku (Ing. Slávka Mihóková) 

spĺňajúceho kritérium „Žiadateľ vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť na 

ustanovený pracovný čas“ v poradí stanovenom podľa kritéria rady fondu „Výška hrubého 
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príjmu žiadateľa“ s pôžičkou vo výške 3 500 Eur a v prípade uvoľnenia finančných 

prostriedkov v maximálnej možnej výške 

 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 11/17022014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania doplniť 24-tú žiadosť o poskytnutie 

pôžičky do zoznamu schválených žiadostí o poskytnutie pôžičku pre pedagógov z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: bezodkladne 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 12/17022014: 

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

vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľovi, ktorému bola schválená žiadosť o pôžičku pre 

pedagógov radou Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 10 pracovných dní od schválenia 

pôžičky radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 13/17022014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičku podľa uzavretej 

zmluvy o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke  

 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 14/17022014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie zmluvných 

požiadaviek počas splácania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: priebežne 

 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o riešení otázok súvisiacich 

s programom Erazmus+. Taktiež informoval členov rady fondu o priebežných výsledkoch 

dotazníkovej kampane a pripravovanom návrhu novely zákona o fonde. 

 

 

6. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu 

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania. 

 

 

7. Záver 

Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu predbežne dohodli na najbližšom zasadnutí 

približne v polovici marca, ktorého programom bude schválenie výročnej správy a schválenie 

rozpočtu FnPV.  

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 


