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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 21. januára 2015 
 

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. František Küffer, Mgr. Viliam Bokol, Mgr. Ondrej 

Bafia, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, JUDr. Marián Garaj – k bodu 5 

 

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

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

3. Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon“) 

z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

Predseda rady fondu O. Bafia privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania 

(ďalej len „rada fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady 

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

O. Bafia navrhol za overovateľa zápisnice V. Bokola. Skonštatoval, že zapisovateľkou je 

I. Valková.  
O. Bafia 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 uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu 

O. Bafia informoval členov rady fondu, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia je 

v plnení  

 

Uznesenie RF č. 1/21012015: 

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

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3.Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon“) z 

dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov  
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O. Bafia 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 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 7. 1. 2015 uplynula lehota na vrátenie podpísaných vyexpedovaných zmlúv o pôžičke 

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

30. 10. 2014.  

 

V súvislosti so schvaľovaním žiadostí radou fondu môžeme konštatovať, že: 

- zaslaných bolo 249 zmlúv v celkovej sume 1 996 900 eur, 

- fondu bolo vrátených 241 podpísaných zmlúv o pôžičke, 

- vyplatených bolo 241 vrátených zmlúv o pôžičke v celkovej výške 1 894 000 eur, 

- v prípade štyroch zmlúv o pôžičke došlo k zníženiu výšky pôžičky na základe žiadosti 

dlžníka a to celkovo o 17 000 eur, 

 

Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností nevyčerpané finančné prostriedky 

(z alokovaných) predstavujú 106 000 eur. 

Nevyčerpané finančných prostriedkov navrhujeme použiť pre uspokojenie ďalších žiadostí 

podľa zákonom stanovených kritérií ako aj podľa kritéria rady fondu „Výška hrubého príjmu 

žiadateľa“ pre žiadateľov, ktorým neboli pôžičky schválené na zasadnutí rady fondu dňa 

30. 10. 2014 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Vzhľadom na zostávajúce 

uvoľnené finančné prostriedky navrhujeme podľa daného poradia schváliť 12 žiadostí 

v celkovej výške pôžičiek 105 400 eur. 

 

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

 

 

Uznesenie RF č. 2/21012015: 

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

nevrátenia zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 3/21012015: 

RF schvaľuje 12 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 105 400 EUR z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 4/21012015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam dodatočne 

schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov 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. 5/21012015: 

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

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

pedagógov 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. 6/21012015: 

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. 7/21012015: 

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 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

5. Rôzne - Stav súdnych sporov s  bývalími členmi rád ŠPF a PFZP ku dňu 19.01.2015 

O. Bafia 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 informácia o stave súdnych sporov a tento bod rokovania rady 

fondu nadväzuje na požiadavku Okresného súdu Prievidza, ktorý si vyžiadal stanovisko rady 

fondu k možnosti späťvzatia podania na danom súde. 

P. Kučmáš v tejto súvislosti informoval, že neodporúča predmetné podanie vziať späť, keďže 

toto rozhodnutie by malo negatívny dopad na všetky ostatné vedené súdne spory. Z tohto 

dôvodu požiadal JUDr. Mariána Garaja z advokátskej kancelárie AENEA legal, s.r.o., ako 

právneho zástupcu fondu v súdnych sporoch o účasť na rokovaní rady a požiadal ho 

o doplnenie informácií o súdnych sporoch a predpokladoch ďalšieho postupu. 

 

K problematike súdnych sporov JUDr. Marián Garaj doplnil nasledovné. 

V súčasnosti je vytýčených päť pojednávaní (január až marec 2015), kde je možné očakávať 

vynesenie rozsudku zo strany konajúceho súdu.  

Za kľúčové konanie považujeme prípad „Kraľovičová“, ktorý je vedený na Okresnom súde 

Bratislava II, a kde už je v rozhodnutí krajského súdu vyslovený právny názor, ktorý je 

okresný súd povinný rešpektovať, a to, najmä pokiaľ ide tieto otázky: 

• dohody o vykonaní práce sú neplatné, 

• výkon funkcie člena rady fondu je výkonom čestným, t.j. bez nároku na odmenu, 

• nárok navrhovateľa je nepremlčaný, 

• kompetencie člena rady fondu nemajú výlučne rozhodovací a schvaľovací charakter, 

• úlohy definované v sporných dohodách o vykonaní práce možno charakterizovať ako 

úlohy smerujúce k správe fondu, resp. riadeniu jeho činností alebo úlohy súvisiace s 

hlavnou úlohou fondu, a to poskytovaním pôžičiek, 

• nebolo preukázané, že hodnota vykonaných prác zodpovedá hodnote určenej v sporných 

dohodách o vykonaní práce, 

• súd prvého stupňa musí zohľadniť zodpovednostný mechanizmus, ktorý vo fonde v 

rozhodnom čase existoval. 

V predmetnom konaní bol vytýčený termín pojednávania na 16.01.2015, avšak bol zo strany 

konajúceho súdu zrušený z dôvodu, že odporca tesne pred pojednávaním navrhol doplniť 

dokazovanie výsluchom štyroch svedkov. Nový termín pojednávania má byť účastníkom 

konania čoskoro oznámený. Ako právny zástupca fondu máme záujem dňa 23.01.2015 

nahliadnuť do predmetného spisu a zistiť, aké osoby odporca navrhol vypočuť. 

S poukazom na existenciu už niekoľkých rozhodnutí v predmetných veciach, konajúce súdy 

menia spôsob vedenia konania, resp. pojednávania a riešia aj otázky, ktoré súdy prvého 

stupňa, ktoré z časového hľadiska rozhodli skôr, riešiť opomenuli, napr.: 

• jasné, zrozumiteľné a hodnoverné preukázanie, či činnosti na základe sporných dohôd 

boli vykonané,  

• určenie hodnoty prípadne vykonaných prác,  

• vykonanie podrobnejšej analýzy týkajúcej sa otázky, či predmet sporných dohôd 

o vykonaní práce spadá, resp. nespadá do rámca kompetencie členov rady fondu alebo 

dozornej rady. 

 

JUDr. Garaj zároveň informoval, že právne názory príslušných súdov na danú problematiku 

sú rôzne, pričom aj rozhodnutia jednotlivých krajských súdov, ktoré v danej veci už rozhodli 

sú odlišne. Najvyšší súd SR ako dovolací súd zatiaľ nerozhodol ani v jednej právnej veci. 
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V zásade sa konajúce súdy stotožňujú s právnym názorom, že sporné  dohody o vykonaní 

práce sú neplatné pre ich rozpor so zákonom.  

Právne názory konajúcich súdov sa rozchádzajú v tom, či obsah činností, ktoré boli 

predmetom sporných dohôd o vykonaní práce sú činnosťami v rámci, resp. nad rámec funkcie 

člena rady/dozornej rady fondu, t. z. či spadajú alebo nespadajú do kompetencie člena 

rady/dozornej rady fondu a či uplynula subjektívna premlčacia doba, a teda či nárok 

navrhovateľa je alebo nie je premlčaný.  

Záverom JUDr. Garaj taktiež odporučil, podanie na okresnom súde nevziať späť žalobu ale 

požiadať súd o odročenie konania, resp. požiadať súd o predĺženie lehoty na zaslanie 

stanoviska, keďže ide o veľmi dôležitú otázku týkajúcu sa všetkých vedených súdnych sporov 

proti bývalým členom rád. 

 

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

 

Uznesenie RF č. 8/21012015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania požiadať Okresný súd v Prievidzi 

o predĺženie doby na zaslanie stanoviska rady fondu z dôvodu, že ide o principiálnu otázku  

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V závere zasadnutia sa členovia rady fondu dohodli, že najbližšie zasadnutie rady fondu sa 

uskutoční v polovici februára 2015. 

 

 

7. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 

 

 

Schválil: 

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

 Mgr. Ondrej Bafia 

 predseda rady fondu 

 

 


