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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 16. februára 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 Mgr. Juraj Jarolín - vedúci 

oddelenia pôžičiek, k bodu 4 Mgr. Tomáš Šlachta 

 

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 študentov podľa §10 zákona č. 396/2012 

Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“) 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 D. Mažgútovú. 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 predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

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

s pedagógmi, ktorým bola schválená pôžička na zasadnutí rady fondu dňa 19. 1. 2016. 

Informoval, že z celkového počtu 16 zaslaných zmlúv o pôžičke bolo fondu k 16. 2. 2016 

vrátených 13 podpísaných zmlúv o pôžičke, z ktorých bolo vyplatených 7 pôžičiek v celkovej 

výške 37 000 eur a dňa 17. 2. 2016 bude vyplatených ďalších 6 pôžičiek v celkovej výške 

57 000 eur. 
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Uznesenie rady fondu č. 1/16022016: 

Rada fondu 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 z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

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 podľa 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, 

podľa 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. 1. 2016 uplynula lehota na doručenie podpísaných zmlúv o pôžičke (ďalej len 

„zmluva“) k žiadostiam o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) schválených radou fondu na zasadnutí 

dňa 3. 12. 2015. Posledný deň na doručenie podpísaných zmlúv (31. 1. 2016) pripadol v 

tomto akademickom roku na nedeľu, preto fond považoval za zmluvy doručené v termíne 

všetky zmluvy doručené aj v najbližší pracovný deň, tj. 1. 2. 2016. 

 

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

- zaslaných bolo 1 482 zmlúv v celkovej sume 3 497 100 eur, 

- fondu bolo doručených podpísaných 1 372 zmlúv o pôžičke, 

- vyplatených bolo 1 290 pôžičiek v celkovej výške 3 050 000 eur. 

Nevyplatené zmluvy o pôžičke boli buď doručené duplicitne (z dôvodu chýb v prvej 

doručenej zmluve o pôžičke), nespĺňali podmienky poskytnutia pôžičky (napr. ručiteľ 

nespĺňal podmienky) alebo boli doručené po termíne. 

  

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

495 000 eur. 

 

Vzhľadom na zostávajúce uvoľnené finančné prostriedky a po posúdení doručených odvolaní 

fond navrhuje schváliť 185 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 424 200 eur. Nevyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 70 800 eur navrhujeme ponechať na poskytovanie pôžičiek 

v akademickom roku 2016/2017. 

 

Po diskusii členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie rady fondu č. 2/16022016: 

Rada fondu berie na vedomie informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov 

z dôvodu nevrátenia zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky. 

 

Uznesenie rady fondu č. 3/16022016: 

Rada fondu schvaľuje 185 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej sume pôžičiek 424 200 

eur z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov. 

 

Hlasovanie rady fondu rady fondu:  
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Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie rady fondu č. 4/16022016: 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam dodatočne 

schválených žiadostí o pôžičku pre študentov z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na 

webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania. 

T: bezodkladne 

Hlasovanie rady fondu:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie rady fondu č. 5/16022016: 

Rada fondu 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 10 pracovných dní od schválenia 

pôžičiek radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

Hlasovanie rady fondu:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie rady fondu č. 6/16022016: 

Rada fondu 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 rady fondu:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie rady fondu č. 7/16022016: 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie 

zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T:priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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4. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o navrhovaných úpravách 

súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na nový informačný systém fondu. 

Zároveň informoval členov rady fondu, že zasadnutia sa zúčastňuje aj Mgr. Tomáš Šlachta 

ako odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávania, ktorá realizovala prvé verejné 

obstarávanie na informačný systém fondu zrušené z dôvodu predloženia len jednej cenovej 

ponuky. T. Šlachta informoval členov rady fondu o navrhovaných úpravách súťažných 

podkladov a ďalšej dokumentácie nevyhnutnej na opätovné vyhlásenie verejného 

obstarávania na nový informačný systém fondu. Zároveň upozornil na povinnosť verejného 

obstarávateľa v zmysle § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a z tohto dôvodu odporučil 

pred vyhlásením verejného obstarávania vykonať prieskum trhu s cieľom určiť predpokladanú 

hodnotu zákazky, ktorá vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo 

porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. 

 

Rada fondu po diskusii prijala nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie rady fondu č. 8/16022016: 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť prieskum trhu za 

účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe štúdie uskutočniteľnosti 

informačného systému s preferenciou hospodárnejšieho riešenia. 

 

T: 22. 2. 2016 

 

Hlasovanie rady fondu:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

Overila: 

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

 Ing. Dana Mažgútová, PhD. 

 členka rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


