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 Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 27. novembra 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, 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. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa §10 zákona č. 396/2012 Z. 

z. o FnPV 

4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky PhDr. Kataríny Fabuľovej 

5. Žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky Mgr. Moniky Hudákovej 

6. Rôzne  

7. 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 sú prítomní na zasadnutí všetci 

členovia rady fondu. Ďalej 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.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

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

boli splnené, sú v plnení alebo budú splnené v stanovenom termíne. 

 

Uznesenie RF č. 1/27112014: 

RF berie na vedomie informáciu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu. 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

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 Fonde na podporu vzdelávania 
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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. P. Kučmáš informoval 

o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre študentov. Osobitne 

upozornil členov rady fondu, že aplikáciou všetkých zákonných kritérií neboli vyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 48 700 EUR. V tejto súvislosti navrhol, aby tieto finančné 

prostriedky boli pridelené žiadateľom, ktorí spĺňajú kritérium „žiadateľ študuje v dennej 

forme štúdia“ a kritérium „žiadateľ je nezaopatrené dieťa“, po druhýkrát žiadajú o pôžičku na 

príslušnom stupni štúdia v poradí podľa váženého študijného priemeru. 

 

Následne skonštatoval, že v prípade akceptácie návrhu fondu sa odporúča rade fondu: 

- vyradiť 253 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 569 850 EUR 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

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

2014 v počte 2 008 ks a v celkovej sume pôžičiek 4 599 700 EUR 

- vyradiť 468 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 117 800 EUR z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov 

 

Po informácii o predkladanom materiály členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/27112014: 

RF schvaľuje vyradenie 253 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 569 850 

EUR z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 3/27112014: 

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

2014 v počte 2 008 ks a v celkovej sume pôžičiek 4 599 700 EUR 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 4/27112014: 

RF schvaľuje vyradenie 468 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 117 800 EUR 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 5/27112014: 

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: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 6/27112014: 

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 15 pracovných dní od schválenia 

pôžičiek radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 7/27112014: 

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: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 8/30102014: 

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: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky PhDr. Kataríny Fabuľovej 

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 v súlade s čl. 8 

ods. 9, písm. k) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania v zmysle ktorého do pôsobnosti rady 
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fondu patrí rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, 

ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok. 

Dlžníčka fondu PhDr. Katarína Fabuľová uzavrela zmluvu o pôžičke z Pôžičkového fondu 

pre začínajúcich pedagógov (ďalej ,,PFZP“) č. 188043 vo februári 2005 a pôžičku spláca od 

apríla 2005. Dlžníčka štúdium vysokej školy skončila v roku 1999. Žiadosť o odklad splátok 

dlžníčka odôvodňuje zhoršenou finančnou situáciou, v ktorej sa ocitla z dôvodu nástupu na 

materskú dovolenku nakoľko je slobodnou matkou. K žiadosti je priložená úradne overená 

fotokópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o nástupe na materskú dovolenku.  

Z dôvodu, že dlžníčke PhDr. Kataríne Fabuľovej už uplynulo viac ako päť rokov od 

skončenia štúdia (5 rokov od skončenia štúdia dlžníčke uplynulo v roku 2004), nárok na 

zákonný odklad splátok v súlade so zákonom č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre 

začínajúcich pedagógov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o PFZP), ktorý sa 

nezapočítava do lehoty splatnosti pôžičky a počas ktorého by sa pôžička neúročila, už nemá. 

V nadväznosti na uvedené si je dlžníčka PhDr. Katarína Fabuľová vedomá, že v prípade 

odsúhlasenia odkladu, hoci nebude musieť pôžičku dočasne splácať, bude sa jej táto naďalej 

riadne úročiť a po skončení odkladu splácania pôžičky bude z tohto titulu istina pôžičky 

navýšená o úrok pôžičky pripisovaný počas obdobia odkladu. 

Na základe uvedeného navrhujeme schváliť odklad splátok PhDr. Kataríne Fabuľovej ktorý 

pripúšťa čl. VIII., ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke.  

Členovia rady požiadali o doplnenie informácií o výške zostatku pôžičky a platobnej 

disciplíne klientky. Zároveň požiadali, aby tieto informácie boli vždy súčasťou predkladaného 

materiálu v prípade, ak bude predmetom schvaľovania žiadosť o odklad splátok, resp. žiadosť 

o mimoriadny odklad splátok. 

 

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

 

Uznesenie RF č. 9/27112014: 

RF berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 188043 PhDr. Kataríny Fabuľovej 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 10/27112014: 

RF schvaľuje odklad splátok pôžičky č. 188043 PhDr. Kataríny Fabuľovej v trvaní od 

mesiaca nasledujúceho po podpise Dohody o splátkach najneskôr do mesiaca máj 2015 

vrátane s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 11/27112014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Dohodu o splátkach pôžičky 

č. 188043 počas materskej dovolenky za podmienok stanovených v čl. VIII, ods. 12 dodatku 

k zmluve o pôžičke č. 188043/2013  

 

T: bezodkladne 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky Mgr. Moniky Hudákovej 

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. j) a k) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania v zmysle ktorých do 

pôsobnosti rady fondu patrí rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti 

a rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na 

odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok.  

 

Dlžníčka fondu Mgr. Monika Hudáková uzavrela s Fondom na podporu vzdelávania zmluvu 

o pôžičke č. 102/2013 v decembri 2013. Od októbra 2014 mala dlžníčka schválený osobitný 

odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky, na ktorú nastúpila podľa dokladu od lekára dňa 

05.09.2014, predpokladaný koniec odkladu bol stanovený na máj 2015. 

Dňa 03.10.2014 dlžníčka prostredníctvom e-mailu informovala fond, že nakoľko nemá 

odpracovaný dostatočný počet rokov nemá nárok na materský príspevok, ale iba na 

rodičovský príspevok a to odo dňa narodenia dieťaťa. Dňa 23.10.2014 oznámila e-mailom, že  

sa jej dňa 12.10.2014 narodilo dieťa. Žiadosť o osobitný odklad splátok spolu s rodným 

listom dieťaťa a dokladom o poberaní rodičovského príspevku bol fondu doručený dňa 

12.11.2014. 

V súlade s ustanovením §17 ods. 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

platí, že „(14) Dlžník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti, nemá odklad splátok a ktorý do 

30 dní od nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku písomne oznámi fondu túto 

skutočnosť, je povinný počas tohto obdobia uhrádzať len úroky z istiny.“  

Dlžníčke vznikol nárok na osobitný odklad splátok, ale z dôvodu doručenia žiadosti o odklad 

po uplynutí 30 dňovej lehoty od nástupu na rodičovskú dovolenku fond nemôže vykonať 

osobitný odklad splátok. Z tohto dôvodu by dlžníčke vznikla povinnosť pokračovať v splácaní 

aj istiny a to od mesiaca november 2014, nakoľko v mesiaci október 2014 ukončila materskú 

dovolenku. 

Vzhľadom na to, že dlžníčka sa síce omeškala s oznámením o nástupe na rodičovskú 

dovolenku o 2 dni ale fond bol prostredníctvom emailu informovaný, že jej vznikne nárok na 

rodičovskú dovolenku a zároveň s prihliadnutím na jej momentálnu finančná situáciu 

navrhujeme schváliť osobitný odklad splátok pôžičky z dôvodu rodičovskej dovolenky a to od 

novembra 2014 do septembra 2017.  

Po ukončení odkladu splátok v zmysle čl. VIII bod 9 zmluvy o pôžičke fond stanoví novú 

výšku mesačnej splátky tak, aby bol nový zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej 

úrokovej sadzbe vrátený v lehote splatnosti pôžičky uvedenej v zmluve o pôžičke. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 12/27112014: 

RF berie na vedomie žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky č. 102/2013 dlžníčky Mgr. 

Moniky Hudákovej z dôvodu rodičovskej dovolenky 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 13/27112014: 

RF schvaľuje osobitný odklad splátok pôžičky č. 102/2013 dlžníčky Mgr. Moniky Hudákovej 

z dôvodu rodičovskej dovolenky v trvaní od novembra 2014 do septembra 2017 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 14/27112014: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Potvrdenie o osobitnom 

odklade splátok pôžičky č. 102/2013 dlžníčky Mgr. Moniky Hudákovej z dôvodu rodičovskej 

dovolenky v trvaní od novembra 2014 do septembra 2017 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o prebiehajúcich súdnych 

sporoch s bývalými členmi rady a dozornej rady ŠPF a PFZP najmä po skutočnosti, že všetky 

doterajšie rozsudky krajských súdov potvrdili názor fondu o tom, že podpísané dohody 

o vykonaní práce s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového 

fondu pre začínajúcich pedagógov boli v rozpore s príslušným zákonom (zákon č. 200/1997 

Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde a zákon č. 471/2002 Z.z. o Pôžičkovom fonde pre 

začínajúcich pedagógov). Napriek uvedenému stanovisku fond jednotlivé súdne spory vo 

väčšine prípadov prehráva z dôvodu rozličného posúdenia premlčacej lehoty, resp. nároku na 

odmenu za vykonanú prácu aj na základe neplatnej dohody. P. Kučmáš taktiež informoval, že 

v dvoch sporoch bolo podané dovolanie na Najvyšší súd SR a v jednom prípade sa dovolanie 

pripravuje.  

Členovia rady fondu poverili riaditeľa fondu pokračovať v súdnych sporoch do rozhodnutia 

Najvyššieho súdu SR a následne rada fondu bude rozhodovať o pokračovaní v súdnych 

sporoch. 

 

V súvislosti s úpravou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný systém 

Fondu na podporu vzdelávania P. Kučmáš informoval členov rady, že na základe 

komunikácie s niektorými potenciálnymi záujemcami o dôvodoch nepredloženia cenovej 

ponuky bola hlavným dôvodom bola nízka predpokladaná hodnoty zákazky, pričom ideálna 

úprava bola definovaná ako navýšenie predpokladanej hodnoty zákazky v rozmedzí 15 000 

EUR až 30 000 EUR. Po diskusii členov rady fondu M. Habán navrhol rokovanie 

k problematike verejného obstarávania na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 
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odložiť na začiatok roka 2015 a zaoberať sa ním v čase schvaľovania rozpočtu na rok 2015. 

Všetci členovia rady fondu súhlasili z jeho návrhom.  

 

V rámci bodu rôzne R. Maroš oznámil členom rady fondu, že sa vzdáva funkcie člena rady 

fondu a poďakoval sa všetkým za doterajšiu spoluprácu. 

 

Na záver zasadnutia sa členovia rady fondu dohodli, že najbližšie zasadnutie rady fondu sa 

uskutoční v polovici decembra 2014. 

 

 

7. 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 


