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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 29. apríla 2016 
 

 

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

Martovič, Ing. Dana Mažgútová, PhD., Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

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

 

Prizvaní: : PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, 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. Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

4. Žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky dlžníčky fondu Bc. Jaroslavy Sekerešovej 

z iného kvalifikovaného dôvodu 

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 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. 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. 

 

 

3.Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

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 súvislosti s pripravovanou úpravou nastavenia systému 

upomienok, ako aj za účelom sprehľadnenia všetkých sadzobníkov poplatkov a náhrad. 

Úprava sa týka: 

- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona č. 200/1997 Z. z. 

o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, 
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- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona č. 471/2002 Z. z. 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení neskorších predpisov, 

- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 zákona 

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a  

- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona 

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov. 

 

Dátum platnosti upravených sadzobníkov fond navrhuje od 1. 6. 2016 a to vzhľadom na 

nevyhnutnosť úpravy vnútorných predpisov fondu v súvislosti s úpravou nastavenia systému 

upomienok. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/29042016: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 1. 6. 2016 s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 2/29042016: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 1. 6. 2016 s pripomienkou 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 3/29042016: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

č. 471/2002 Z. z o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 1. 6. 2016 s pripomienkami 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 4/29042016: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 1. 6. 2016 s pripomienkou 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 5/29042016: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle fondu 

T: do 25.5.2016 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4.Žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky dlžníčky fondu Bc. Jaroslavy Sekerešovej 

z iného kvalifikovaného dôvodu 

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 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 dňa 10. 12. 2014 vo výške 10 000 eur a pôžičku spláca od januára 

2015. Voči dlžníčke neevidujeme žiadne nedoplatky. 

Dňa 19. 4. 2016 bola Fondu na podporu vzdelávania doručená žiadosť o odklad splátok 

pôžičky z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. K žiadosti je priložené potvrdenie z Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen o poberaní rodičovského príspevku. O osobitný odklad 

splátok z titulu nástupu na rodičovskú dovolenku môže dlžníčka fondu požiadať v zmysle 

čl. IX, bod 1.2 zmluvy o pôžičke č. 4354514142 z 10. 12. 2014 za predpokladu doloženia 

príslušných dokladov a ak písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní od 

nástupu na rodičovskú dovolenku. Z dôvodu, že dlžníčka fondu oznámila nástup na 

rodičovskú dovolenku po uplynutí 30 dní od nástupu na rodičovskú dovolenku nemá nárok na 

zákonný odklad splátok v súlade s § 17 ods. 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu 

vzdelávania. 

Na základe uvedeného navrhujeme dlžníčke fondu Bc. Jaroslave Sekerešovej schváliť 

osobitný odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX 

ods. 10 zmluvy o pôžičke č. 4354514142 z 10. 12. 2014 počas trvania rodičovskej dovolenky 

najneskôr do januára 2018, pričom dlžníčka fondu bude počas tohto obdobia splácať len 

úroky z istiny a nie samotnú istinu. 

Po ukončení osobitného 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 prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie RF č. 6/29042016: 

RF berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy 

o pôžičke č. 4354514142 z 10. 12. 2014 dlžníčky fondu Bc. Jaroslavy Sekerešovej 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 7/29042016: 

RF schvaľuje osobitný odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 

č. 4354514142 z 10. 12. 2014 dlžníčke fondu Bc. Jaroslave Sekerešovej v trvaní od 

1. mája 2016 do 29. januára 2018 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie RF č. 8/29042016: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke fondu Bc. 

Jaroslave Sekerešovej Potvrdenie o osobitnom odklade splátok pôžičky počas rodičovskej 

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

z 10. 12. 2014 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7.Rôzne – Informácia pre radu fondu o výsledku verejného obstarávania na 

klimatizačné zariadenia 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že dňa 29. 3. 2016 bolo vyhlásené verejné 

obstarávanie cez elektronické trhovisko na dodávku a montáž klimatizačných zariadení 

v nebytových priestoroch č. 16 a č. 17. Dňa 6. 4. 2016 nám bolo oznámené, že zákazku vyhral 

a zmluvný vzťah bol automaticky uzatvorený s dodávateľom – BISMONT, s.r.o., 

IČO: 45402582, Sídlo: Cintorínska 330, 09303 Vranov nad Topľou, s cenou 2 879 eur (bez 

DPH). Vysúťažená cena je o 1 321 eur nižšia ako bola predpokladaná cena zákazky. Kúpna 

zmluva bola automaticky uzatvorená a zároveň zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

Všetka dokumentácia k verejnému obstarávaniu je k dispozícii vo fonde ako aj na portáli 

elektronického trhoviska www.eks.sk. 

V súlade s osobitnými požiadavkami uvedenými v kúpnej zmluve č. Z201516479_Z (ďalej 

len „zmluva“) komunikuje s dodávateľom za fond Miroslav Kotúček – správca budovy, a to 

(), ohľadom dodania a montáže klimatizácie a zaslania dodatočných podkladov (napr. 

certifikáty a oprávnenia osôb, ktoré mali vykonávať montáž klimatizácie). 
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Klimatizácia by mala byť v zmysle dohody dodaná a namontovaná v priebehu budúceho 

týždňa. 

 

 

5. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Matej Martovič 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


