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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 17. februára 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 

 

 

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 predchádzajúceho zasadnutia 

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

Z.z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

4. Dodatok č. 1 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 

5. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

6. Rôzne 

7. 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 M. Habána. 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 uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli 

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

 

Uznesenie RF č. 1/17022015: 

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 

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 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 (ďalej 

len „vnútorný predpis“), 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 22.01.2015 uplynula lehota na vrátenie podpísaných vyexpedovaných zmlúv o pôžičke 

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

27.11.2014.  

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

- zaslaných bolo 2 008 zmlúv v celkovej sume 4 599 630 eur, 

- fondu bolo vrátených 1 734 podpísaných zmlúv o pôžičke, 

- vyplatených bolo 1 674 vrátených zmlúv o pôžičke v celkovej výške 3 853 330 eur. 

Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností nevyčerpané finančné prostriedky 

(z alokovaných) predstavujú 746 670 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. Navrhujeme preto rade fondu dodatočne schváliť poskytnutie pôžičky 

306 žiadateľom aplikáciou zákonom stanovených kritérií podľa jednej z troch alternatív. 

 

Alternatíva č. 1 - Schválenie žiadostí o pôžičku: 

o všetkým žiadateľom, ktorí študujú v dennej forme štúdia,  

o žiadateľom, ktorí študujú v externej forme štúdia a dosahujú lepšie študijné výsledky ako 

iní študenti“ (v zmysle oznamu vážený študijný priemer do 2,0 vrátane)  

o žiadateľom, ktorí študujú v externej forme štúdia a majú štyri alebo viac detí alebo 

pochádzajú zo štyroch alebo viac detí,  

o žiadateľom po zohľadnení doručených dôvodných odvolaní voči neposkytnutiu pôžičky 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a 

o žiadateľom spĺňajúcim zákonné kritériá „Žiadateľ je nezaopatreným dieťaťom“ 

a „Žiadateľ doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku na štúdium rovnakého stupňa“ v poradí 

stanovenom podľa kritéria rady v zmysle čl. 6 ods. 10 vnútorného predpisu – vážený 

študijný priemer nad 2,0. 

 

Alternatíva č. 2 - Schválenie žiadostí o pôžičku: 

o všetkým žiadateľom, ktorí študujú v dennej forme štúdia,  

o žiadateľom, ktorí študujú v externej forme štúdia a dosahujú lepšie študijné výsledky ako 

iní študenti“ (v zmysle oznamu vážený študijný priemer do 2,0 vrátane)  

o žiadateľom, ktorí študujú v externej forme štúdia a majú štyri alebo viac detí alebo 

pochádzajú zo štyroch alebo viac detí a 

o žiadateľom po zohľadnení doručených dôvodných odvolaní voči neposkytnutiu pôžičky 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a 
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o žiadateľom, ktorí nedoručili podpísanú zmluvu späť do fondu v zákonom stanovenom 

termíne avšak požiadali o opätovné schválenie pôžičky. 

 

Alternatíva č. 3 - Schválenie žiadostí o pôžičku: 

o všetkým žiadateľom, ktorí študujú v dennej forme štúdia,  

o žiadateľom, ktorí študujú v externej forme štúdia a dosahujú lepšie študijné výsledky ako 

iní študenti“ (v zmysle oznamu vážený študijný priemer do 2,0 vrátane)  

o žiadateľom, ktorí študujú v externej forme štúdia a majú štyri alebo viac detí alebo 

pochádzajú zo štyroch alebo viac detí a 

o žiadateľom spĺňajúcim zákonné kritérium „Žiadateľ je nezaopatreným dieťaťom“ 

a „Žiadateľ doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku na štúdium rovnakého stupňa“ v poradí 

stanovenom podľa kritéria rady v zmysle čl. 6 ods. 10 vnútorného predpisu – vážený 

študijný priemer nad 2,0. 

 

V súvislosti s jednotlivými alternatívami poukazujeme na skutočnosť, že pri každej 

alternatíve dochádza k prečerpaniu disponibilných finančných prostriedkov vo výške od 

230 EUR do 930 EUR. Napriek uvedenému navrhujeme schváliť niektorú z alternatív 

v navrhovanej podobe a to vzhľadom k predpokladu nevrátenia všetkých zmlúv o pôžičke. 

 

P. Kučmáš zároveň informoval, že fond navrhuje schváliť rade fondu alternatívu č. 1, resp. 

alternatívu č. 2. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/17022015: 

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

nevrátenia zmlúv o pôžičke, resp. nesplnenia podmienok pre poskytnutie pôžičky pre 

študentov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 3/17022015: 

RF schvaľuje 306 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej sume pôžičiek 747 400 eur 

z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 4/17022015: 

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 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 5/17022015: 

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. 6/17022015: 

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. 7/17022015: 

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 

 

 

4.Dodatok č. 1 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 

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 materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „rada“) v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“) a zároveň v súlade 

s ustanovením čl. 13 ods. 2 Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“). 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona o FnPV do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie 

štatútu. Zároveň v zmysle č. 13 ods. 2 štatútu zmeny a úpravy štatútu je možné vykonať 

výlučne na základe súhlasu štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu s tým, že po 

schválení každej zmeny štatútu je vypracované konsolidované znenie, ktoré podpíše predseda 

rady fondu. V zmysle č. 13 ods. 2 štatútu taktiež platí, že zmena nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom schválenia v rade fondu 
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Návrh dodatku štatútu vyplýva zo zmien zákona o FnPV, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov, schválených vnútorných predpisov fondu, 

z praktických skúseností z činnosti fondu, ako aj s cieľom zjednotiť textáciu a upresniť 

niektoré ustanovenia štatútu. 

 

P. Kučmáš informoval, že materiál bol predmetom pripomienkového konania.  

 

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

 

Uznesenie RF č. 8/17022015: 

RF schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 

17.2.2015 s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 9/17022015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 1 k Štatútu Fondu 

na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 10/17022015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť konsolidované znenie Štatút 

Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

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 materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „rada“) v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“) a zároveň v súlade 

s ustanovením čl. 12 ods. 3 Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len 

„organizačný poriadok“). 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona o FnPV do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie 

Organizačného poriadku. Zároveň v zmysle č. 12 ods. 3 organizačného poriadku zmeny 
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a doplnenia organizačného poriadku schvaľuje rada fondu a po schválení radou fondu budú 

vydané vo forme číslovaných dodatkov. 

Návrh dodatku organizačného poriadku vyplýva zo zmien zákona o FnPV, zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, schválených vnútorných predpisov 

fondu, z praktických skúseností z činnosti fondu, ako aj s cieľom zjednotiť textáciu a upresniť 

niektoré ustanovenia organizačného poriadku. 

Dodatok č. 1 nemá vplyv na počet vytvorených pracovných miest a teda ani na výšku 

mzdových nákladov fondu. 

 

P. Kučmáš informoval, že materiál bol predmetom pripomienkového konania.  

 

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

 

Uznesenie RF č. 11/17022015: 

RF schvaľuje Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

s účinnosťou od 17.2.2015 s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 12/17022015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 1 

k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 13/17022015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť konsolidované znenie 

Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6.Rôzne 

 

P. Kučmáš navrhol v rámci bodu rôzne prerokovať úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

a požiadavku Okresného súdu v Prievidzi k zaslaniu stanovisku rady fondu k možnosti 

späťvzatia podania na danom súde. 
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Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie Rady Fondu 

na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) za účelom zmeny a doplnenia všetkých 

sadzobníkov poplatkov a náhrad v nadväznosti na nové, nepredpokladané požiadavky 

niektorých klientov.  

 

Vo všetkých sadzobníkoch navrhujeme v časti 6) Ostatné služby zaviesť poplatok „Poplatok 

za administratívny úkon“ v sume 1 EUR. 

 

Uvedený návrh zmeny v sadzobníkoch reaguje na administratívnu záťaž na pracovníkov 

oddelenia pôžičiek v súvislosti so spracovávaním dokumentov a písomností zasielaných 

klientmi, ktorí napriek jasným pokynom v sprievodných listoch zasielajú späť do fondu 

všetky exempláre dokumentov (aj tie, ktoré sú určení pre klientov).  

Vzhľadom k skutočnosti, že ide napr. o zmluvy o pôžičke, dohody o splátkach či dodatky 

k zmluvám, je nevyhnutné jeden exemplár zaslať späť klientom, čo znamená zvýšená náklady 

na poštovné ako aj zbytočné zaťaženie pracovníkov oddelenia pôžičiek. Bez zmeny 

v sadzobníkoch by tieto náklady boli na účet fondu a nebolo ich možné oprávnene účtovať 

klientom, ktorí neplnia svoje povinnosti. Dátum platnosti upravených sadzobníkov 

navrhujeme od 1. 3. 2015 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu že, materiál nebol vzhľadom na rozsah 

navrhovaných zmien predmetom pripomienkového konania. 

 

Po krátkej diskusii o predkladanom materiáli členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 14/17022015: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 1. 3. 2015 s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 15/17022015: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou od 1. 3. 2015 s 

pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 16/17022015: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 1. 3. 2015 s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 17/17022015: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou od 1. 3. 2015 s 

pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 18/17022015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Späťvzatie podania na Okresnom súde v Prievidzi 

P.Kučmáš informoval členov rady fondu o doručení žiadosti Okresného súdu o opätovné 

vyjadrenie sa k možnosti späťvzatia podania na danom súde a to v termíne do 28.2.2015. 

Zároveň informoval členov rady fondu o rozsudku Krajského súdu v Trnave v obdobnej veci, 

ktorý rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil vec na opätovné prerokovanie. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní požiadavky Okresného súdu v Prievidzi pristúpili 

k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 19/17022015: 

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

o predĺženie doby na zaslanie stanoviska rady fondu do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vo 

veci samej 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 marci 2015. 
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7. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

 

 

Overil: ...................................................... 

 Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 člen rady fondu 

 

 

 

 

Schválil: 

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

 Mgr. Ondrej Bafia 

 predseda rady fondu 

 


