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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 3. decembra 2015 
 

 

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

Miroslav Habán, PhD., Mgr. Matej Martovič 

 

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

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová, k bodu 3 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 predchádzajúceho zasadnutia 

3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov podľa §10 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV 

4. Informácia o stave činnosti fondu k 30. 11. 2015 a hospodárení fondu k 31. 10. 2015 

5. Rôzne 

6. 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 štyria členovia rady fondu. V. Bokol 

informoval členov, že D. Mažgútová sa písomne ospravedlnila z neprítomnosti na zasadnutí. 

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

V. Bokol navrhol za overovateľa zápisnice M. Bartekovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou je 

J. Zvozilová. 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 predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o aktuálnom stave podpisovania zmlúv 

o pôžičke s pedagógmi. 

 

Uznesenie RF č. 1/03122015: 

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

 

 

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

Z. z. o FnPV 

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 
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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 

študentov a skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre 

študentov sa odporúča rade fondu: 

 vyradiť 163 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 390 100 eur 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek, 

 schváliť žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 2. novembra 

2015 v počte 1482 ks a v celkovej sume pôžičiek  3 497 100 eur, 

 vyradiť 774 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 891 100 eur z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. 

 

 

Po diskusii členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie RF č. 2/03122015: 

RF schvaľuje vyradenie 163 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 390 100 

eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 3/03122015: 

RF schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 2. novembra 

2015 v počte 1 482 a v celkovej sume pôžičiek 3 497 100 eur. 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 4/03122015: 

RF schvaľuje vyradenie 774 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 891 100 eur 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie RF č. 5/03122015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených žiadostí 

o pôžičku pre študentov a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov 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. 6/03122015: 

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 15 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. 7/03122015: 

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. 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: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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4. Informácia o stave činnosti fondu k 30. 11. 2015 a hospodárení fondu k 31. 10. 2015 

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 

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. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a navrhli doplniť kapitolu 3 

o aktivity v oblasti propagácie fondu vykonávané členmi rady fondu a dozornej rady. Po 

diskusii pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 9/03122015: 

RF berie na vedomie informáciu o stave činnosti fondu k 30. 11. 2015 a hospodárení fondu 

k 31. 10. 2015. 

 

Uznesenie RF č. 10/03122015: 

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

 

T: priebežne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o stave súdnych sporov 

s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre 

začínajúcich pedagógov ku dňu 30.11.2015 a aktuálnom stave informačného systému fondu. 

 

V súvislosti so súdnymi spormi P. Kučmáš informoval, že fondu boli doručené ďalšie dve 

rozhodnutia krajských súdov, ktorými tieto krajské súdy zrušili rozhodnutia súdu prvého 

stupňa, ktorými bol nárok fondu zamietnutý. Krajské súdy vo svojich rozhodnutiach 

konštatovali okrem iného, že: 

- dohody o vykonaní práce sú absolútne neplatné pre rozpor s vtedy platným zákonom,  

- čestná funkcia nie je honorovaná, 

- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce nie je možné aplikovať na daný právny vzťah, 

- členovia rady fondu a dozornej rady nemali len rozhodovať a schvaľovať rôzne materiály 

a dokumenty, ktoré im boli predložené, ale mali ich aj tvoriť a teda rozhodovací 

a schvaľovací proces je potrebné vykladať v širšom význame, 

- je neprijateľné, aby člen rady fondu, ktorý rozhoduje v otázke vymenovania a odvolania 

riaditeľa fondu, určovania jeho mzdy, bol vo vzťahu podriadenosti k riaditeľovi fondu na 

základe pracovnoprávneho vzťahu,  

- súd prvého stupňa nesprávne posúdil otázku plynutia subjektívnej premlčacej doby. 

 

V súvislosti s informačným systémom P. Kučmáš informoval radu fondu o plánovanom 

stretnutí s Mgr. Tomášom Šlachtom, ako odborne spôsobilou osobou, ktorá realizovala 

verejné obstarávanie na nový informačný systém fondu zrušené radou fondu z dôvodu 

predloženia len jednej cenovej ponuky. Predmetom stretnutia by mali byť úpravy súťažných 
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podkladov. Rada fondu na základe informácie o stave informačného systému prijala 

uznesenie. 

 

Uznesenie RF č. 11/03122015: 

RF berie na vedomie informáciu o stave informačného systému fondu a možnostiach úpravy 

podmienok verejného obstarávania k obstaraniu nového elektronického informačného 

systému fondu. 

 

Uznesenie RF č. 12/03122015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť rade fondu návrhy podmienok 

verejného obstarávania k obstaraniu nového elektronického informačného systému fondu. 

 

T: 31.12.2015 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Jana Zvozilová 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Mária Barteková 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


