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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 30. júna 2014 
 

 

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

Bokol, Mgr. Ondrej Bafia, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová 

 

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

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

3. Schválenie Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane 

príloh 

4. Schválenie Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane 

príloh 

5. Schválenie Vnútorného predpisu rady fondu č. 2/2014 Bezpečnostný zámer ochrany 

osobných údajov 

6. Žiadosť o odklad splátok Mgr. Ivany Kamonovej a žiadosť o odklad splátok Mgr. Zuzany 

Dopirák 

7. Rôzne  

8. 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“). Skonštatoval, že na zasadnutí rady sú prítomní všetci 

členovia rady. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie 

rady fondu. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice V. Bokola, čo bolo zo strany členov 

rady schválené. Skonštatoval, že zapisovateľkou je J. Zvozilová.  

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.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. 1/30062014: 

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

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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3.Schválenie Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane 

príloh 

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 čl. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu fondu. V nadväznosti na uvedené fond vypracoval Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov. Prílohy oznamu tvoria vzor 

žiadosti o pôžičku, vzor zmluvy o pôžičke a sadzobník poplatkov a náhrad. Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí bol vypracovaný v súlade s Vnútorným predpisom 

č. 2/2013.  

P. Kučmáš následne informoval, že predkladaný oznam je takmer totožný s oznamom 

z akademického roka 2013/2014, nakoľko sa stanovené podmienky poskytovania pôžičiek 

nezmenili. Zmenili sa len niektoré časti oznamu, pričom navrhované zmeny majú za cieľ 

sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť poskytovanie pôžičiek. Najvýraznejšie zmeny sú: 

- úprava výšky úrokovej sadzby na 3,19% p. a. v nadväznosti na výnosy štátnych 

dlhopisov s 10 ročnou splatnosťou, 

- zníženie maximálnej výšky pôžičky pre študentov I. a II. Stupňa na 2500 EUR, 

- zníženie maximálnej výšky pôžičky pre študentov III. Stupňa na 5000 EUR. 

Zároveň P. Kučmáš informoval, že sa minimálne upravilo tlačivo žiadosti o pôžičku, zmluva 

o pôžičke a sadzobník poplatkov a náhrad. V sadzobníku poplatkov a náhrad sa zvýšili 

poplatky za upomienky. 

Materiály sú predkladané na zasadnutie rady fondu bez rozporov so zapracovaním 

pripomienok zaslaných elektronicky členmi rady fondu. 

P. Kučmáš upozornil členov rady fondu, že v prípade, ak sa vyčlení v akademickom roku 

2014/2015 na pôžičky 5 mil. EUR, budúci akademický rok 2015/2016 bude k dispozícií na 

pôžičky okolo 3 mil. EUR. Členovia rady fondu sa po krátkej diskusii rozhodli vyčleniť na 

pôžičky v akademickom roku 2014/2015 finančné prostriedky vo výške 4,6 mil. EUR.  

 

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

 

Uznesenie RF č. 3/30062014: 

RF schvaľuje na poskytovanie pôžičiek pre študentov na akademický rok 2014/2015 finančné 

prostriedky vo výške 4,6 mil. EUR  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 4/30062014: 

RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 5/30062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam o možnosti 

predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

T: do 15. 7. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Schválenie Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

vrátane príloh 

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 

čl. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu fondu. V nadväznosti na uvedené fond vypracoval Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov. Prílohy oznamu tvoria vzor 

žiadosti o pôžičku, vzor zmluvy o pôžičke a sadzobník poplatkov a náhrad. Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí bol vypracovaný v súlade s Vnútorným predpisom 

č. 2/2013. 

P. Kučmáš následne informoval, že predkladaný oznam je takmer totožný s oznamom 

zo školského roka 2013/2014, nakoľko sa stanovené podmienky poskytovania pôžičiek 

nezmenili. Zmenili sa len niektoré časti oznamu, pričom navrhované zmeny majú za cieľ 

sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť poskytovanie pôžičiek Najvýraznejšie zmeny sú: 

- úprava výšky úrokovej sadzby na 3,19% p. a. v nadväznosti na výnosy štátnych 

dlhopisov s 10 ročnou splatnosťou, 

- zníženie maximálnej výšky pôžičky na 15 000 EUR, 

- zavedenie povinnosti dokladovať účel použitia pôžičky pre pôžičky nad 10 000 EUR. 

Zároveň P. Kučmáš informoval, že sa minimálne upravilo tlačivo žiadosti o pôžičku, zmluva 

o pôžičke a sadzobník poplatkov a náhrad. V sadzobníku poplatkov a náhrad sa zvýšili 

poplatky za upomienky. 

Materiály sú predkladané na zasadnutie rady fondu bez rozporov so zapracovaním 

pripomienok zaslaných elektronicky členmi rady fondu. 

P. Kučmáš informoval, že na pôžičky pre pedagógov v školskom roku 2014/2015 fond 

navrhuje vyčleniť 2 mil. EUR, čo je aj z hľadiska budúcich rokov udržateľná výška 

finančných prostriedkov určených na pôžičky.  

 

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

 

Uznesenie RF č. 6/30062014: 

RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane 

príloh 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 7/30062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam o možnosti 

predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

   T: do 15. 7. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Schválenie vnútorného predpisu rady Fondu na podporu vzdelávania č.2/2014 

Bezpečnostný zámer ochrany osobných údajov 

 

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, že materiál sa predkladá v nadväznosti na úlohu č. 18/24032014 zo zasadnutia zo 

dňa 24. 3. 2014 a na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Bezpečnostný zámer je vydaný za účelom vytvorenia podmienok na zabezpečenie primeranej 

úrovne ochrany osobných údajov vo fonde. P. Kučmáš ďalej informoval, že súvisiacim 

dokumentom k bezpečnostnému zámeru je Analýza rizík informačných systémov, ktorá 

vymedzuje základné pravidlá pre riadenie rizík týkajúcich sa informačnej bezpečnosti vo 

fonde. Zároveň P. Kučmáš upozornil na akceptovateľné a neakceptovateľné riziká 

vyplývajúce z Analýzy rizík informačných systémov, ako aj na skutočnosť, že odstránenie 

niektorých rizík si bude vyžadovať vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte fondu 

v predpokladanej výške cca 5 000 EUR. Zároveň informoval členov rady fondu, že po 

schválení bezpečnostného zámeru budú vypracované príslušné vnútorné predpisy. 

 

V materiály sú zapracované pripomienky, ktoré členovia rady fondu zaslali elektronicky. 

 

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

 

Uznesenie RF č.8/30062014: 

RF berie na vedomie Analýzu rizík informačných systémov Fondu na podporu vzdelávania 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č.9/30062014: 

RF schvaľuje Vnútorný predpis rady Fondu na podporu vzdelávania č.2/2014 Bezpečnostný 

zámer ochrany osobných údajov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č.10/30062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť spracovanie a vydanie 

vnútorných predpisov vyplývajúcich zo schváleného Vnútorného predpisu rady Fondu na 

podporu vzdelávania č.2/2014 Bezpečnostný zámer ochrany osobných údajov 

 

  T: do 25. 7. 2014 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č.11/30062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania prijať opatrenia na odstránenie 

neakceptovateľných rizík vyplývajúcich z Analýzy rizík informačných systémov Fondu na 

podporu vzdelávania 

 

  T: do 25. 7. 2014 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6.Žiadosť o odklad splátok Mgr. Ivany Kamonovej a žiadosť o odklad splátok Mgr. 

Zuzany Dopirák 

R. Maroš 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 základe žiadosti o odklad splátok Mgr. Ivany Kamonovej zaslanej dňa 17. 6. 

2014 a Mgr. Zuzany Dopirák zaslanej dňa 20. 6. 2014.  

Dlžníčka fondu Mgr. Ivana Kamonová uzavrela zmluvu o pôžičke z Pôžičkového fondu pre 

začínajúcich pedagógov č.1020054 v apríli 2005 a pôžičku spláca od októbra 2006, kedy jej 

skončil zákonný odklad. Dlžníčka žiadosť o odklad splátok odôvodnila finančne ťažkou 

situáciou po nástupe na materskú dovolenku. Dlžníčka nemá nárok na zákonný odklad, 

nakoľko už uplynulo viac ako päť rokov od skončenia štúdia. 

Dlžníčka fondu Mgr. Zuzana Dopirák uzavrela zmluvu o pôžičke z Pôžičkového fondu pre 

začínajúcich pedagógov č.36897 v decembri 2011 a pôžičku spláca od januára 2012. Žiadosť 

o odklad splátok zdôvodňuje nástupom na materskú dovolenku. Dlžníčka nemá nárok na 

zákonný odklad, nakoľko už uplynulo viac ako päť rokov od skončenia štúdia. 

P. Kučmáš zároveň informoval, že dlžníčky sú si vedomé, že hoci nebudú musieť pôžičku 

dočasne splácať, bude sa im táto naďalej úročiť. 

 

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

 

Uznesenie RF č. 12/30062014: 

RF berie na vedomie žiadosť o odklad splátok č.1020054 Mgr. Ivany Kamonovej 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 13/30062014: 

RF berie na vedomie žiadosť o odklad splátok č.36897 Mgr. Zuzany Dopirák 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č.14/30062014: 

RF schvaľuje odklad splátok pôžičky č.1020054 Mgr. Ivany Kamonovej v trvaní od mesiaca 

nasledujúceho po podpise Súhlasu s odkladom splátok najneskôr do mesiaca september 2017 

vrátane 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č.15/30062014: 

RF schvaľuje odklad splátok pôžičky č.36897 Mgr. Zuzany Dopirák v trvaní od mesiaca 

nasledujúceho po podpise Súhlasu s odkladom splátok najneskôr do mesiaca október 2016 

vrátane 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č.16/30062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Súhlas s odkladom splátok 

pôžičky č.1020054 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 

 

Uznesenie RF č.17/30062014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Súhlas s odkladom splátok 

pôžičky č.36897 počas rodičovskej 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 
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6. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že sa pripravujú súťažné 

podklady k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém. 

Zároveň P. Kučmáš prediskutoval s členmi rady fondu otázku zvolania tlačovej konferencie 

k zverejneniu oznamov o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku. Členovia rady fondu 

s návrhom súhlasili a navrhli zorganizovať tlačovú konferenciu spolu so zverejnením Oznamu 

o možnosti predkladania pôžičky. 

 

 

7. Záver 

Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu predbežne dohodli na najbližšom zasadnutí rady 

fondu dňa 22. 8. 2014. 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Jana Zvozilová 

 

 

Schválil: 

 ...................................................... 

 Ing. Roman Maroš 

 predseda rady fondu 

 

 

   

Overovateľ: ...................................................... 

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 


