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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 19. januára 2016 
 

 

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

Martovič, Ing. Dana Mažgútová, PhD. 

 

Neprítomný člen rady fondu: Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, k bodu 3 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 FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

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 štyria členovia rady fondu. V. Bokol 

informoval členov, že M. Habán sa ospravedlnil z neprítomnosti na zasadnutí. 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. P. Kučmáš požiadal členov rady fondu zaradiť do programu ďalší bod 

rokovania a to bod 4 Dodatok č. 2 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. A následne 

upraviť číslovanie nasledujúcich bodov rokovania.  

Všetci prítomní členovia rady fondu súhlasili s doplnením bodu programu a zmenu programu 

zasadnutia odsúhlasili  Prítomní členovia rady fondu nemali ďalšie návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu a doplnený 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. 

 

Uznesenie RF č. 1/19012016: 

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

 

 

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

č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
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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. 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, 

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 31. 12. 2015 uplynula lehota na vrátenie podpísaných vyexpedovaných zmlúv o pôžičke 

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

5. 11. 2015.  

 

V súvislosti so schvaľovaním žiadostí radou fondu P. Kučmáš konštatoval, že: 

- zaslaných bolo 269 zmlúv v celkovej sume 2 295 800 EUR, 

- fondu bolo vrátených 260 podpísaných zmlúv, 

- vyplatených bolo 260 vrátených zmlúv v celkovej výške 2 172 800 EUR, 

- v prípade ôsmych zmlúv došlo k zníženiu výšky pôžičky na základe žiadosti dlžníka a to 

celkovo o 35 000 EUR. 

 

P. Kučmáš skonštatoval, že nevyčerpané finančné prostriedky (z alokovaných) predstavujú 

127 200 EUR. 

 

Vzhľadom na zostávajúce uvoľnené finančné prostriedky a po posúdení doručených odvolaní 

fond navrhuje schváliť 16 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 124 000 Eur. 

 

Po diskusii členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/19012016: 

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

nevrátenia zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky 

 

Uznesenie RF č. 3/19012016: 

RF schvaľuje 16 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 124 000 EUR z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 4/19012016: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam dodatočne 

schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

T: bezodkladne 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 5/19012016: 

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 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. 6/19012016: 

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. 7/19012016: 

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. 2 k Štatútu Fondu 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 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“). 
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P. Kučmáš ďalej informoval členov rady fondu, že návrh dodatku štatútu bol vypracovaný 

v nadväznosti na zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

s účinnosťou od 1.11.2015. Novelou zákona o verejnom obstarávaní došlo k úprave limitu pre 

povinnosť realizácie zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska. Limit pre iných 

verejných obstarávateľov ako sú ústredné orgány štátnej správy bol zvýšený z 1 000 eur bez 

DPH na 5 000 eur bez DPH. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. V rámci pripomienkového konania boli 

vznesené pripomienky, ktoré boli do predloženého materiálu zapracované. 
 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 8/19012016: 

RF schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s pripomienkami 

s účinnosťou od 19.1.2016 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 9/19012016: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 2 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. 10/19012016: 

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. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že k 18.1.2016 bolo fondu 

doručených 934 podpísaných zmlúv o pôžičky od študentov z celkového počtu 1 482 

odoslaných zmlúv o pôžičke a vyplatených bolo 656 pôžičiek v celkovej výške 1 544 100 eur. 
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V súvislosti s informačným systémom boli prediskutované návrhy na úpravu / doplnenie 

súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu najmä čo sa týka úpravy predpokladanej 

hodnoty zákazky, ako aj doplnenie návrhu zmluvy o dielo. 

Členovia rady fondu požiadali P. Kučmáš, aby návrh úprav odkonzultoval 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. Zároveň členovia rady fondu požiadali P. Kučmáša o prípravu nových súťažných 

podkladov a ďalšej dokumentácie nevyhnutnej na opätovné vyhlásenie verejného 

obstarávania na nový informačný systém fondu. 

 

 

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 


