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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 6. júla 2015 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Bc. Mária Barteková, Doc. Ing. 

Miroslav Habán, PhD., Mgr. Matej Martovič 

 

Neprítomní člen rady fondu: Ing. Dana Mažgútová, PhD. 

 

Prizvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid 

Valková, k bodu 4 a 5 Mgr. Juraj Jarolín 

 

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. Voľba predsedu rady fondu 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh   

5. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh  

6. Návrh novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

P. Kučmáš privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“) a prizvaných členov dozornej rady. P. Kučmáš požiadal V. Bokola, aby otvoril 

zasadnutie a pokračoval v programe zasadnutia. V. Bokol skonštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní štyria členovia rady fondu. Informoval, že D. Mažgútová sa telefonicky 

ospravedlnila z neprítomnosti na zasadnutí. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je 

uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. V. Bokol navrhol za overovateľa zápisnice 

M. Habána. Skonštatoval, že zapisovateľkou je I. Valková. V. Bokol  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 

V. Bokol informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

Uznesenie RF č. 1/06072015: 

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

 

 

3. Voľba predsedu rady fondu 

Členovia rady fondu si po krátkej diskusii na návrh M. Bartekovej zvolili za predsedu rady 

fondu V. Bokola 
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Uznesenie RF č. 2/06072015: 

RF schvaľuje za predsedu rady fondu p. Viliama Bokola  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

 

 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh   

V. Bokol 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 čl. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu Fondu na podporu 

vzdelávania, v zmysle ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie dokumentácie 

súvisiacej s poskytovaním pôžičiek, najmä postupov pre poskytovanie pôžičiek, sadzobníka 

poplatkov a náhrad a vzoru zmluvy o pôžičke. Ďalej informoval, že predkladaný materiál bol 

vypracovaný v súlade s Vnútorným predpisom 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“). Všetky predkladané materiály sú v súlade so zákonom č. 396/2012 

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

o fonde“). 

 

P. Kučmáš informoval, že sa predkladaným materiálom napĺňa ustanovenie § 17 ods. 1 

zákona o fonde, v zmysle ktorého fond zverejňuje na svojom webovom sídle objem 

prostriedkov určených na pôžičky dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí v roku, 

v ktorom sa podávajú žiadosti o pôžičku.  

 

Ďalej informoval, že vzhľadom k skutočnosti, že zákonom o fonde stanovené podmienky 

poskytovania pôžičiek sa v porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 nezmenili, 

predkladaný oznam vrátane príloh je takmer totožný s oznamom platným v akademickom 

roku 2014/2015. Vykonané zmeny vyplývali najmä z praktických skúseností z akademického 

roku 2014/2015 V nadväznosti na uvedené fond navrhuje v ozname vykonať nasledovné 

hlavné zmeny: 

- upraviť výška úrokovej sadzby na 2,07 % p. a. v nadväznosti na zmenu priemernej 

ročnej úrokovej sadzby výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať 

rokov za predchádzajúci kalendárny rok, 

- doplniť informáciu o tom, že pri predložení potvrdenia o príjme ručiteľa na základe 

daňového priznania, ručiteľ nesmie mať pozastavený alebo zrušený výkon 

podnikateľskej činnosti v čase podpisu zmluvy o pôžičke ručiteľom, 

- doplniť informácie pre žiadateľov, ktorí majú ukončený II. stupeň VŠ štúdia 

o povinnosti začať splácať pôžičku mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola 

pôžička poskytnutá, 

- doplniť informáciu o možnosti vykonania mimoriadnej splátky bez poplatku v mesiaci 

júl, len za podmienky, že dlžníkovi nastala splatnosť pôžičky,  

- upraviť informácie pre ručiteľov, ktorí predkladajú potvrdenie o príjme ručiteľa na 

základe daňového priznania, že suma čiastkových základov dane z príjmov nesmie 

zahŕňať čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti,  
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- upraviť informácie pre ručiteľov, že potvrdenie o príjme ručiteľa nesmie byť staršie 

ako 30 dní ku dňu doručenia zmluvy o pôžičke,  

- doplniť informáciu o tom, že osobitný odklad bude dlžníkovi vykonaný len ak oň 

požiada a zároveň je počas osobitného odkladu povinný uhrádzať úroky z istiny, 

- upresniť spôsob overovania podpisov. 

 

Zmeny navrhované v ozname boli vykonané aj v zmluve o pôžičke. Vzor žiadosti o pôžičku 

navrhujeme ponechať v rovnakom znení ako bol schválený pre akademický rok 2014/2015 

a sadzobník poplatkov navrhujeme ponechať v znení schválenom radou fondu dňa 17.2.2015 

s účinnosťou od 1.3.2015. 

 

P Kučmáš navrhol pred schválením materiálu prediskutovať navrhovanú výšku finančných 

prostriedkov na pôžičky pre študentov. V akademickom roku 2015/2016 navrhuje fond na 

pôžičky pre študentov vyčleniť finančné prostriedky maximálne vo výške 3 500 000 EUR. 

Dôvodom je skutočnosť, že sa nepodarilo zabezpečiť dodatočné finančné prostriedky na 

pôžičky a priemerná doba začiatku splácania pôžičiek sú 3 roky čo znamená, že fond 

predpokladá zvýšený príjem z finančných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcich 

akademických rokoch v roku 2016. Následne bude pravdepodobne možné opäť zvýšiť objem 

finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov. 

 

P. Kučmáš doplnil, že materiál bol predmetom pripomienkového konania rady fondu 

a dozornej rady a vznesené pripomienky boli zapracované. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 3/06072015: 

RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 10 zákona 

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania vrátane príloh s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 4/06072015: 

RF schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

3 500 000 EUR 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 5/06072015: 

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

predkladania žiadostí pre študentov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: 13.7.2015 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh  

V. Bokol 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 v súlade 

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

pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním pôžičiek, 

najmä postupov pre poskytovanie pôžičiek, sadzobníka poplatkov a náhrad a vzoru zmluvy 

o pôžičke. Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade s Vnútorným predpisom 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“). Všetky predkladané materiály 

sú v súlade so zákonom o fonde.   

 

Zároveň sa predkladaným materiálom napĺňa ustanovenie § 17 ods. 1 zákona o fonde, 

v zmysle ktorého fond zverejňuje na svojom webovom sídle objem prostriedkov určených na 

pôžičky dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí v roku, v ktorom sa podávajú 

žiadosti o pôžičku.  

 

P. Kučmáš informoval, že vzhľadom k skutočnosti, že zákonom o fonde stanovené 

podmienky poskytovania pôžičiek sa v porovnaní so školským rokom 2014/2015 nezmenili, 

predkladaný oznam vrátane príloh je takmer totožný s oznamom platným v školskom roku 

2014/2015. Vykonané zmeny vyplývali najmä z praktických skúseností za školský rok 

2014/2015 a súvisia s úpravou postupu pri zmene alebo smrti ručiteľa a preukazovania príjmu 

ručiteľa. V nadväznosti na uvedené fond navrhuje v ozname vykonať nasledovné hlavné 

zmeny: 

- upraviť výšku úrokovej sadzby na 2,07 % p. a. v nadväznosti na zmenu priemernej 

ročnej úrokovej sadzby výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať 

rokov za predchádzajúci kalendárny rok, 

- doplniť informáciu o tom, že pri predložení potvrdenia o príjme ručiteľa na základe 

daňového priznania, ručiteľ nesmie mať pozastavený alebo zrušený výkon 

podnikateľskej činnosti v čase podpisu zmluvy o pôžičke ručiteľom, 

- upraviť informácie pre ručiteľov, ktorí predkladajú potvrdenie o príjme ručiteľa na 

základe daňového priznania, že suma čiastkových základov dane z príjmov nesmie 

zahŕňať čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, 

- upraviť informácie pre ručiteľov, že potvrdenie o príjme ručiteľa nesmie byť staršie 

ako 30 dní ku dňu doručenia zmluvy o pôžičke,  

- doplniť informáciu o tom, že osobitný odklad bude dlžníkovi vykonaný len ak oň 

požiada a zároveň je počas osobitného odkladu povinný uhrádzať úroky z istiny, 

- upresniť spôsob overovania podpisov. 

 

Zmeny navrhované v ozname boli vykonané aj v zmluve o pôžičke. Vzor žiadosti o pôžičku 

navrhujeme ponechať v rovnakom znení ako bol schválený pre školský rok 2014/2015 

a sadzobník poplatkov navrhujeme ponechať v znení schválenom radou fondu dňa 17.2.2015 

s účinnosťou od 1.3.2015. 
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P Kučmáš navrhol pred schválením materiálu prediskutovať navrhovanú výšku finančných 

prostriedkov na pôžičky pre pedagógov. V akademickom roku 2015/2016 navrhuje fond na 

pôžičky pre študentov vyčleniť finančné prostriedky maximálne vo výške 2 300 000 EUR. 

Dôvodom je skutočnosť, že pedagógovia začínajú pôžičky splácať hneď po jej poskytnutí 

a tak sa už prejavil zvýšený príjem fondu na mesačných splátkach z pôžičiek poskytnutých 

v rokoch 2013 a 2014. P. Kučmáš upozornil, že tento zvýšený príjem bude len dočasný, 

nakoľko objemy odpisov pôžičiek pre pedagógov každý rok výrazne znižujú výšku istiny 

splácanej pedagógmi. 

 

P. Kučmáš doplnil, že materiál bol predmetom pripomienkového konania rady fondu 

a dozornej rady a vznesené pripomienky boli zapracované. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 6/06072015: 

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

príloh s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 7/06072015: 

RF schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov v sume 

2 300 000 EUR 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 8/06072015: 

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: 13.7.2015 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Návrh novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

V. Bokol 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 
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iniciatívny materiál. Predložený materiál obsahuje návrh novely zákona o fonde, dôvodovú 

správu k predmetnej novele a doložku vplyvov.  

 

Ďalej informoval, že návrh novely zákona o fonde bol vypracovaný zamestnancami fondu 

v úzkej spolupráci s členmi rady fondu a dozornej rady. Taktiež bol konzultovaný 

v začiatkoch jeho prípravy v roku 2014 s členmi Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, 

vedu, mládež a šport. 

Návrh novely zákona o fonde reflektuje prioritne na požiadavky a odporúčania žiadateľov 

o pôžičku vo vzťahu k podmienkam poskytovania pôžičiek, upravuje časti zákona o fonde na 

základe skúseností z aplikačnej praxe a v neposlednom rade umožní finančnú stabilizáciu 

fondu v strednodobom horizonte bez nevyhnutnosti jeho dofinancovania z prostriedkov 

štátneho rozpočtu. 

Návrh novely zákona o fonde prináša zásadné zmeny v štyroch oblastiach: 

1. financovanie fondu zadefinovaním nových zdrojov fondu o pôžičky prijaté od subjektov, 

ktoré ich poskytovanie nemajú v predmete podnikania a úvery od bánk a medzinárodných 

inštitúcií a možnosť zriadiť za účelom získavania finančných prostriedkov vlastnú 

nadáciu; cieľom týchto zmien je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre plnenie 

činností fondu v strednodobom a dlhodobom horizonte; týmito návrhmi zároveň 

reagujeme na nárast záujmu o pôžičku z fondu z hľadiska počtu žiadateľov ako aj výšky 

žiadaných prostriedkov; 

2. úprava podmienok poskytovania pôžičiek pre obidve skupiny žiadateľov o pôžičku 

rozšírením počtu prednostných kritérií pre zoraďovanie žiadateľov, úpravou ich 

záväzného poradia a spôsobu posudzovania, stanovením viacerých termínov na podanie 

žiadostí o pôžičku, či rozšírením životných situácií kedy má dlžník fondu nárok na 

odklad splácania pôžičky; cieľom je reagovať na požiadavky a odporúčania žiadateľov 

o pôžičku, zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, ako aj zvýšenie flexibility fondu 

pri riešení problémov a požiadaviek dlžníkov fondu;  

3. úprava podmienok a rozsahu zníženia nesplatenej istiny pôžičky v prípade pôžičiek pre 

pedagógov; čiastočné zúženie tohto benefitu z dôvodu jeho dopadu na rozpočet fondu 

navrhujeme kompenzovať započítaním materskej a rodičovskej dovolenky do času 

odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na tento benefit a obmedzením sankčného 

úročenia pôžičky v prípade, že dlžník fondu prestal byť pedagógom len do zníženia 

nesplatenej istiny pôžičky; 

4. úprava spôsobu výpočtu úrokovej sadzby poskytovaných pôžičiek jej naviazaním na 

základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky platnej v deň uzavretia zmluvy 

a zvýšenej o tri percentuálne body; tento návrh priamo súvisí so zabezpečením dlhodobej 

finančnej stability fondu vzhľadom na dlhodobý neúmerný pokles výnosov desaťročných 

štátnych dlhopisov (od roku 2012 do roku 2014 priemerný výnos poklesol z 4,57% p. a. 

na 2,07 % p. a. s výhľadom ďalšieho poklesu na úroveň cca 1,2 % p. a. v roku 2015). 

 

Dôvody jednotlivých navrhovaných zmien sú detailne rozpísané v dôvodovej správe 

k predkladanému návrhu novely zákona o fonde. 

V súvislosti s problematikou financovania fondu je nevyhnutné upozorniť, že pri ponechaní 

súčasného nastavenia úrokovej miery a zároveň nerozšírení možných zdrojov financovania 

fondu budú jedinou možnosťou dofinancovania fondu a tým udržateľnosti hlavnej činnosti 

fondu zdroje štátneho rozpočtu. 

Schválením predloženého návrhu novely zákona o fonde sa umožní ďalší rozvoj činnosti 

fondu a vytvorí sa priestor na finančnú stabilizáciu fondu do budúcnosti, čo umožní zvýšiť 

počet poskytnutých pôžičiek pre študentov a pedagógov. Uvedeným dôjde k naplneniu 

hlavného poslania fondu, ktorým je vytvoriť predpoklady pre úspešné absolvovanie 
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vysokoškolského štúdia aj študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zároveň 

udržať a zvýšiť počet kvalitných pedagógov v regionálnom školstve. 

 

Po schválení návrhu novely zákona o fonde, bude tento predložený ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu so žiadosťou o jeho zaradenie do legislatívneho procesu tak, aby v prípade 

schválenia Národnou radou SR mohol nadobudnúť účinnosť dňa 1. 1. 2016. 

 

V rámci diskusie k predkladanému materiálu navrhol M. Martovič ponechať existujúcu 

právnu úpravu dĺžky funkčného obdobia členov rady fondu – 2 roky a členov dozornej rady – 

3 roky z dôvodu, že mandát člena Študentskej rady vysokých škôl je 2 roky. Po diskusii 

k danému návrhu M. Martovič svoj návrh stiahol. 

M. Habán v súvislosti s úpravou zákona navrhol P. Kučmášovi zvážiť zaradenia medzi 

možných žiadateľov o pôžičku aj začínajúcich pedagógov na vysokých školách. Po 

zhodnotení súčasných finančných možností fondu navrhol M. Habán predostrieť tento návrh 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu v rámci listu, ktorým mu zasielame návrh novely 

zákona o fonde. 

 

Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 9/06072015: 

RF schvaľuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na 

podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 10/06072015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde 

na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov so žiadosťou o jeho zaradenie do 

legislatívneho procesu 

 

T: 13.7.2015 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 11/06072015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR súčasne s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 

Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov aj informáciu o možnej 

legislatívnej zmene a doplnení tohto zákona o finančnú podporu začínajúcim pedagógom na 

vysokých školách 

 

T: 13.7.2015 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

7. Rôzne 

V. Bokol sa opýtal prítomných, či navrhujú v rámci bodu rôzne prerokovať nejaké materiály. 

 

V rámci bodu rôzne navrhol P. Kučmáš prerokovať 3 materiály: 

- Žiadosť o odklad splátok pôžičky Mgr. Ľudmily Gáborovej z iného kvalifikovaného 

dôvodu 

- Žiadosť o odklad splátok pôžičky Bc. Jaroslavy Sekerešovej z iného kvalifikovaného 

dôvodu 

- Verejné obstarávanie na dodávku a montáž klimatizačných zariadení 

 

Žiadosť o odklad splátok pôžičky Mgr. Ľudmily Gáborovej z iného kvalifikovaného 

dôvodu 

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

na podporu vzdelávania 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. 

 

Dlžníčka fondu Mgr. Ľudmila Gáborová uzavrela s Fondom na podporu vzdelávania zmluvu 

o pôžičke č. 4019513108 v novembri 2013 vo výške 15 000 EUR. Pôžičku spláca 

pravidelnými mesačnými splátkami od februára 2014. Voči dlžníčke neevidujeme žiadne 

nedoplatky. 

 

Dňa 17. 6. 2015 bola Fondu na podporu vzdelávania doručená žiadosť o osobitný odklad 

splátok pôžičky z titulu nepriaznivej rodinnej situácie. K žiadosti sú priložené kópie 

ambulantných správ Ing. Mgr. Petra Gábora, manžela dlžníčky. Ďalej je priložená kopia 

lekárskeho nálezu Mgr. Ing. Petra Gábora. Žiadosť o odklad splátok dlžníčka odôvodňuje 

ťažkou rodinnou situáciou, v ktorej sa ocitli z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu manžela, 

nutnosti nákupov liekov, operácie dlžníčky. 

 

Na základe uvedeného fond navrhuje Mgr. Ľudmile Gáborovej schváliť odklad splátok 

pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 zmluvy 

o pôžičke č. 4019513108 a to v období od mesiaca júl 2015 do mesiaca december 2015, 

pričom dlžníčka bude počas tohto obdobia splácať len úroky z istiny a nie samotnú istinu. 

 

Po ukončení odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu 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 predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 12/06072015: 

RF berie na vedomie Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 4019513108 Mgr. Ľudmily 

Gáborovej 
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Uznesenie RF č. 13/06072015: 

RF schvaľuje Odklad splátok pôžičky č. 4019513108 Mgr. Ľudmily Gáborovej v trvaní od 

júla 2015 najneskôr do decembra 2015 vrátane 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 14/06072015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania Vypracovať a zaslať Mgr. Ľudmile 

Gáborovej Potvrdenie o odklade splátok pôžičky č. 4019513108 počas trvania nepriaznivej 

rodinnej situácie v súlade s čl. IX, ods. 10 zmluvy o pôžičke č. 4019513108 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Žiadosť o odklad splátok pôžičky Bc. Jaroslavy Sekerešovej z iného kvalifikovaného 

dôvodu 

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

na podporu vzdelávania 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. 

 

Dlžníčka fondu Bc. Jaroslava Sekerešová uzavrela s Fondom na podporu vzdelávania zmluvu 

o pôžičke č. 4354514142 v decembri 2014 vo výške 10 000 EUR Pôžičku spláca 

pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2015. Voči dlžníčke neevidujeme žiadne 

nedoplatky. 

 

Dňa 4. 6. 2015 bola Fondu na podporu vzdelávania doručená žiadosť o osobitný odklad 

splátok pôžičky z titulu nástupu na materskú dovolenku. K žiadosti je priložený originál 

potvrdenia zo Sociálnej poisťovne o nástupe na materskú dovolenku od 20.12.2014. 

 

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

v zmysle čl. IX, bod 1.2 zmluvy o pôžičke za predpokladu doloženia príslušných dokladov a 

ak písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní od nástupu na materskú 

dovolenku. Z dôvodu, že dlžníčka oznámila nástup na materskú dovolenku po uplynutí 30 dní 

od nástupu na materskú dovolenku nemá nárok na zákonný odklad splátok v súlade s § 17 

ods. 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o fonde.  

 

Na základe uvedeného navrhujeme Bc. Jaroslave Sekerešovej schváliť odklad splátok z iného 

kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 zmluvy o pôžičke 

č. 4354514142 počas trvania materskej dovolenky najneskôr do augusta 2015, pričom 

dlžníčka bude počas tohto obdobia splácať len úroky z istiny a nie samotnú istinu. 
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Po ukončení odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu 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 predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 15/06072015: 

RF berie na vedomie Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 4354514142 Bc. Jaroslava 

Sekerešová 

 

Uznesenie RF č. 16/06072015: 

RF schvaľuje Odklad splátok pôžičky č. 4354514142 Bc. Jaroslavy Sekerešovej v trvaní od 

júla 2015 do augusta 2015 vrátane 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 17/06072015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania Vypracovať a zaslať Bc. Jaroslave 

Sekerešovej Potvrdenie o odklade splátok pôžičky č. 4354514142 počas materskej dovolenky 

za podmienok stanovených čl. IX, ods. 10 zmluvy o pôžičke č. 4354514142 

 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Verejné obstarávanie na dodávku a montáž klimatizačných zariadení 

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

ako iniciatívny materiál v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 7, písm. d), bod. ii. Štatútu fondu 

v zmysle ktorého rada fondu schvaľuje verejné obstaranie tovarov a služieb s predpokladanou 

hodnotou nad 3 000 EUR bez DPH. 

V zmysle čl. IV ods. 12 smernice č. 4/2015 o zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona 

o verejnom obstarávaní a používaní Elektronického trhoviska platí, že pre zadávanie 

podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu využije fond elektronické trhovisko, pričom 

sa riadi pravidlami používania elektronického trhoviska. 

Vzhľadom k skutočnosti, že predpokladaná hodnota zákazky na základe predbežného 

prieskumu trhu je vo výške 4 600 EUR bez DPH a zároveň je možné klimatizačné zariadenia 

považovať za tovar bežne dostupný na trhu, bude táto zákazka, v prípade jej schválenia radou 

fondu, obstarávaná prostredníctvom Elektronického trhoviska. 

 

Fond navrhuje obstaranie dvoch samostatných klimatizačných zariadení: 



 11 

- klimatizačné zariadenie v nebytovom priestore č. 14 na 3 nadzemnom podlaží – 

sekretariát riaditeľa a kancelária riaditeľa s predpokladanou hodnotou 2 500 EUR bez 

DPH a 

- klimatizačné zariadenie v nebytovom priestore č. 19 na 4 nadzemnom podlaží 

(podkrovné priestory) – priestory nájomcu, fi. Jarovce Investment, s.r.o. 

s predpokladanou hodnotou 2 100 EUR bez DPH. 

 

Sekretariát riaditeľa a kancelária riaditeľa v súčasnosti nemajú k dispozícii žiadne 

klimatizačné zariadenia, pričom v letnom období teplota v daných priestoroch vysoko 

prekračuje prípustné hodnoty stanovené Úradom verejného zdravotníctva pre oblasť 

administratívy.  

 

Priestory nájomcu, fi. Jarovce Investment, s.r.o., sú v súčasnosti klimatizované, avšak v roku 

2014 bolo zistené, že existujúce klimatizačné zariadenia sú technicky prepojené na vonkajšiu 

jednotku klimatizačného zariadenia iných priestorov v budove fondu a zároveň aj elektrická 

inštalácia je napojená na iný elektromer ako elektromer príslušný k nebytovému priestoru 

č. 19. Zároveň, vzhľadom na vek existujúcich klimatizačných zariadení v nebytovom 

priestore č. 19, nie je už v súčasnosti možné kúpiť na trhu kompatibilnú vonkajšiu jednotku 

k vnútorným klimatizačným jednotkám v danom priestore. Preto je nevyhnutná výmena 

celého klimatizačného zariadenia. 

 

Obstarané klimatizačné zariadenia budú zaradené na účet 042 – Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku, z ktorého budú preúčtované na účet 021 – Hmotný investičný majetok – 

budova, kde sa budú mesačne odpisovať ako odpis budovy po dobu 40 rokov. Nákup 

klimatizačných zariadení nebude mať vplyv na plnenie rozpočtu.  

 

Predkladaný materiál obsahuje detailnú technickú špecifikáciu klimatizačných zariadení 

navrhnutých na obstaranie, ako aj osobitné požiadavky na plnenie. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 18/06072015: 

RF schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku a montáž klimatizačných 

zariadení v nebytových priestoroch č. 14 a č. 19 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 19/06072015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie na 

klimatizačné zariadenia prostredníctvom elektronického trhoviska 

 

T: 20.7.2015 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 20/06072015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu o výsledku 

verejného obstarávania na klimatizačné zariadenia 

 

T: do 15 pracovných dní od ukončenia 

verejného obstarávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Záver 

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

účasť a ukončil zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ingrid Valková 

 

 

Overil: 

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

 Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 

 

 


