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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 9. júna 2015 
 

 

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

Bokol, Bc. Mária Barteková, 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. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31.5.2015 

4. Úprava rozpočtu fondu 

5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5003/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Bc. Ľubice Bachratej 

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 V. Bokola. Skonštatoval, že zapisovateľkou je 

I. Valková. O. Bafia požiadal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu 

programu zasadnutia. Zároveň navrhol, aby bol materiál navrhnutý na prerokovanie v bode rôzne 

Žiadosť o odklad splátok pôžičky PhDr. Kataríny Fabuľovej prerokovaný ako nový bod 6 

zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu navrhnutú úpravu programu zasadnutia odsúhlasili. 
 

 

2.Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

O. Bafia informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

Uznesenie RF č. 1/09062015: 

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

 

 

3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31.5.2015 

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 členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako 

iniciatívny materiál s cieľom informovať členov rady fondu o významných skutočnostiach v 

činnosti Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“), jeho hospodárení a plnení 

zákonom zverených úloh. Materiál nebol predmetom pripomienkového konania. 
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Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 2/09062015: 

RF berie na vedomie Informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31.5.2015 s 

pripomienkami 

 

 

Uznesenie RF č. 3/09062015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2015 

 

T: priebežne 
 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Úprava rozpočtu fondu 

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 na podporu 

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

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“). V zmysle § 4 ods. 1, písm. e) 

zákona do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie rozpočtu fondu. 

 

Ďalej informoval, že dňa 26. 3. 2015 bol radou fondu v zmysle § 4 ods. 1 písmena e) zákona 

schválený rozpočet na rok 2015. Fond za obdobie 1. 1. 2015 až 31. 5. 2015 priebežne napĺňa 

rozpočtové položky primerane navrhnutému rozpočtu na rok 2015. 

 

Dôvodom predloženia materiálu je skutočnosť, že v prípade položky – 525 100 - Doplnkové 

dôchodkové poistenie – by pri súčasnom vývoji jej plnenia došlo ku koncu roka 2015 k jej 

prekročeniu. K prekročeniu dôjde z dôvodu, že štyria zamestnanci sa rozhodli pre sporenie 

v DDS Tatrabanky od 1. 5. 2015 na ktoré fond svojim zamestnancom prispieva a tieto 

príspevky sú rozpočtované na účte 525 100. Preto navrhujeme navýšenie rozpočtu v tejto 

položke o sumu 4 000,00 EUR presunom z položky 521-001 – Základné mzdy. 

K celkovému navýšeniu rozpočtu na rok 2015 ani k žiadnej zmene dôležitých sledovaných 

ekonomických ukazovateľov nedôjde. Uvedené zmeny budú mať teda na pôvodne 

navrhovaný rozpočet nulový efekt.  

 

Materiál nebol predmetom pripomienkového konania vzhľadom na rozsah a dopad úprav 

rozpočtu. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 4/09062015: 

RF schvaľuje úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 5/09062015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravený rozpočet Fondu na 

podporu vzdelávania na rok 2015 na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 6/09062015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet Fondu 

na podporu vzdelávania na rok 2015 

T: priebežne počas roku 2015 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5003/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 

dlžníčky Bc. Ľubice Bachratej 

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 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 Bc. Ľubica Bachratá uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 5003/2013 v 

januári 2014. Pôžičku vyčerpala v sume 3 000 EUR s výškou minulých nesplatených pôžičiek 

1 337,94 EUR ku dňu 31.12.2013. Splatnosť pôžičky nastala v mesiaci január 2015 z dôvodu 

riadneho skončenia Bc. formy štúdia, výška mesačnej splátky bola stanovená na 46,76 EUR. 

Svoju pôžičku dlžníčka pravidelne spláca, posledná splátka bola na účet fondu pripísaná dňa 

22. 5. 2015. 

 

Dňa 18. 5. 2015 dlžníčka zaslala do fondu žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky z titulu 

nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku. Nakoľko nemá odpracovaný dostatočný počet 

rokov, nemá nárok na materský príspevok a má nárok iba na rodičovský príspevok, ktorý jej 

Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR schválil a vypláca od mesiaca apríl 2015, t.j. odo 

dňa narodenia dieťaťa 1. 4. 2015. 

 

O osobitný odklad splátok z titulu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku môže dlžníčka 

požiadať v zmysle čl. VIII, bod 1.2 zmluvy o pôžičke č.: 5003/2013 za predpokladu doloženia 
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príslušných dokladov a ak písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní od 

nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku. Nakoľko ale dlžníčka nemala vybavené 

potrebné dokumenty do 30 dňovej lehoty na podanie žiadosti o osobitný odklad splátok 

pôžičky, žiada o udelenie odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu v zmysle čl. VIII 

bod 10 zmluvy o pôžičke. 

 

Vzhľadom na to, že dlžníčka oznámila nástup na rodičovskú dovolenku po lehote stanovenej 

zákonom, žiada o vypracovanie odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu, ako dôvody 

uvádza nasledovné: 

- zdravotný stav dlžníčky po pôrode neumožňovali dostatočne v predstihu vybaviť jej 

potrebné dokumenty k žiadosti o odklad, preto aj ich vybavenie trvalo viac ako 30 dní, 

- rozhodnutie o vyplácaní rodičovského príspevku jej bolo doručené z ÚPSVaR až 

začiatkom mája 2015, deň pôrodu bol 1. 4. 2015. 

 

S prihliadnutím na momentálnu finančnú situáciu a uvedené dôvody navrhujeme schváliť 

odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas trvania  rodičovskej dovolenky 

a to v období od mesiaca jún 2015 do mesiaca apríl 2018, pričom dlžníčka bude počas tohto 

obdobia splácať len úroky z istiny a nie samotnú istinu.  

 

Po ukončení odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu v zmysle čl. VIII bod 10 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 prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 7/09062015: 

RF berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5003/2013 z iného kvalifikovaného 

dôvodu dlžníčky Bc. Ľubice Bachratej počas trvania rodičovskej dovolenky 

 

 

Uznesenie RF č. 8/09062015: 

RF schvaľuje Odklad splátok pôžičky č. 5003/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Bc. Ľubice Bachratej počas trvania  rodičovskej dovolenky v období od mesiaca jún 2015 do 

mesiaca apríl 2018 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 9/09062015: 

RF ukladá vypracovať Potvrdenie o odklade splátok k pôžičke č. 5003/2013 z iného 

kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Bc. Ľubice Bachratej počas trvania rodičovskej dovolenky 

v období od mesiaca jún 2015 do mesiaca apríl 2018 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

T: bezodkladne 

 

 

6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky PhDr. Kataríny Fabuľovej 

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 čl. 8 ods. 9, písm. k) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania v zmysle ktorého do pôsobnosti 

rady fondu patrí rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti 

pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok. 

Dňa 27.11.2014 bol radou fondu schválený odklad splátok pôžičky č. 188043 dlžníčke PhDr. 

Kataríne Fabuľovej do mája 2015 z dôvodu materskej dovolenky. Dlžníčka PhDr. Katarína 

Fabuľová nemala nárok na zákonný odklad splátok v súlade so zákonom č. 471/2002 Z. z. 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení neskorších predpisov, nakoľko 

dlžníčke uplynulo viac ako päť rokov od skončenia štúdia (5 rokov od skončenia štúdia 

dlžníčke uplynulo v roku 2004). Odklad bol schválený na základe žiadosti dlžníčky 

odôvodnenej zhoršenou finančnou situáciou, v ktorej sa ocitla z dôvodu nástupu na materskú 

dovolenku nakoľko je slobodnou matkou. K žiadosti priložila úradne overenú fotokópiu 

potvrdenia zo sociálnej poisťovne o nástupe na materskú dovolenku.  

Dlžníčka dňa 5. 6. 2015 doručila fondu žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu 

rodičovskej dovolenky, ktorá priamo nadväzuje na materskú dovolenku počas ktorej jej bol 

poskytnutý odklad splátok pôžičky. Svoju žiadosť podložila potvrdením z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky o poberaní rodičovského príspevku. Dlžníčka PhDr. 

Katarína Fabuľová si je vedomá, že v prípade schválenia odkladu splátok pôžičky, 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. 

 

P. Kučmáš skonštatoval, že na základe uvedeného fond navrhuje schváliť odklad splátok 

pôžičky PhDr. Kataríne Fabuľovej ktorý pripúšťa čl. VIII ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke 

do októbra 2017. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 10/09062015: 

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

 

 

Uznesenie RF č. 11/09062015: 

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

mesiaca nasledujúceho po podpise Dohody o splátkach najneskôr do mesiaca október 2017 

vrátane  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 12/09062015: 

RF ukladá vypracovať Dohodu o splátkach pôžičky č. 188043 počas rodičovskej dovolenky 

za podmienok stanovených čl. VIII, ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č. 188043/2013 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Rôzne 

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia rady fondu, ako aj v nadväznosti na skutočnosť, 

že rada fondu počas svojho funkčného obdobia neodmenila riaditeľa, navrhol predseda rady 

fondu O. Bafia schváliť riaditeľovi fondu odmenu. 

 

Členovia rady fondu návrh na odmenu riaditeľovi prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 13/09062015: 

RF schvaľuje riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania odmenu vo výške jedného 

mesačného platu s vyplatením v mesiaci júl 2015 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Záver 

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

a ukončil zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ingrid Valková 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 

 

 

   

Schválil: ...................................................... 

 Mgr. Ondrej Bafia 

 predseda rady fondu 


