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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 5. novembra 2015 
 

 

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

Miroslav Habán, PhD., Ing. Dana Mažgútová, PhD., Mgr. Matej Martovič 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, k bodu 3 Mgr. Juraj Jarolín a Ing. Lenka 

Kudolányová 

 

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 pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 

Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

V. Bokol 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. V. Bokol 

navrhol za overovateľa zápisnice M. Martoviča. 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 rady fondu 

V. Bokol informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

Uznesenie RF č. 1/05112015: 

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

 

 

3.Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 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 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 

pedagógov. Taktiež informoval o najčastejších chybách v predložených žiadostiach o pôžičku 

a o problémoch pri overovaní oprávnenosti niektorých žiadateľov, pričom ako najväčší 
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problém uviedol posúdenie oprávnenosti vedúceho výchovy v detskom domove. V. Bokol 

doplnil, že otázka zaradenia vedúceho výchovy v detskom domove medzi pedagogických 

a odborných zamestnancov v školstve bola riešená aj na úrovni ministerstva so záverom, že 

vedúci výchovy v detskom domove je považovaný za pedagogického zamestnanca a je teda 

oprávneným žiadateľom o pôžičku. 

 

Po zhrnutí celého priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku 

pre pedagógov sa odporúča rade fondu: 

- vyradiť 81 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 704 900 EUR z dôvodu 

nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek, 

- schváliť 269 žiadostí o pôžičku predložených Fondu na podporu vzdelávania do 

30. septembra 2015 v celkovej sume pôžičiek 2 295 800 EUR, 

- vyradiť 349 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 867 700 EUR z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. 

 

Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/05112015: 

RF schvaľuje vyradenie 81 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 704 900 eur 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 3/05112015: 

RF schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 30. septembra 

2015 v počte 269 a v celkovej sume pôžičiek 2 295 800 eur 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 4/05112015: 

RF schvaľuje vyradenie 349 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 867 700 eur 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 5/05112015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí 

o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom 

sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: bezodkladne 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 6/05112015: 

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 desať 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. 7/05112015: 

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. 8/05112015: 

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 

 

Uznesenie RF č. 9/05112015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania spracovať a zaslať členom rady fondu 

a dozornej rady písomnú informáciu o priebehu a výsledkoch schvaľovania žiadostí o pôžičku 

pre pedagógov 

T: do desať pracovných dní od 

schválenia pôžičiek radou Fondu na 

podporu vzdelávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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4.Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš, v súlade s úlohou C.2 zo zasadnutia rady fondu zo dňa 

9.10.2015, informoval členov rady fondu o výsledku verejného obstarávania vo forme 

zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej 

správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015 prostredníctvom elektronického trhoviska. 

P. Kučmáš informoval, že do predmetného verejného obstarávania sa zapojilo päť 

uchádzačov, pričom úspešným uchádzačom bola spoločnosť ACCEPT AUDIT & 

CONSULTING, s.r.o., ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku. 

 

P. Kučmáš požiadal členov rady fondu o konzultáciu k otázke termínu na predkladanie 

žiadostí o pôžičku pre študentov vzhľadom k skutočnosti, že zákonný termín na predkladanie 

žiadostí o pôžičku (30. 10.) pripadne na sobotu. Po diskusii členovia rady rozhodli, že za 

doručené v termíne sa budú považovať aj žiadosti o pôžičku doručené do fondu v pondelok 

2. 11. 2015. 

 

P Kučmáš taktiež informoval členov rady fondu o pretrvávajúcich a množiacich sa 

problémoch s informačných systémom fondu a predložil členom rady zoznam najčastejších 

a najzávažnejších chýb informačného systému fondu. P. Kučmáš upozornil, že neriešenie 

otázky nového informačného systému môžu v budúcnosti spôsobiť závažné problémy pri 

činnosti fondu. Po diskusii sa členovia rady fondu zhodli na pokračovaní prác pri príprave 

verejného obstarávania na nový informačný systém fondu a požiadali riaditeľa fondu 

o spracovanie podkladov k verejnému obstarávaniu. 

 

M. Barteková, ako zástupkyňa Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“) v rade 

fondu, informovala členov rady fondu o petícii za dofinancovanie fondu, ktorá je spoločnou 

iniciatívou ŠRVŠ, Asociácie doktorandov Slovenska a portálu www.studentskefinancie.sk. 

Informovala, že predmetnou petíciou žiadajú vládu SR, politické strany a ich poslancov 

v parlamente aby sa pričinili o vyčlenenie minimálne desať mil. eur zo štátneho rozpočtu na 

vyplácanie študentských pôžičiek, tak aby činnosť fondu bola zabezpečená na najbližšie roky. 

 

 

5. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ingrid Valková 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Matej Martovič 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


