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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa14. júla 2016 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Ing. Dana Mažgútová, PhD., doc. Ing. 

Miroslav Habán, PhD. 

 

Neprítomní členovia rady fondu:. Mgr. Mária Barteková,, Mgr. Matej Martovič 

 

Prizvaní: : PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, k bodom 3, 4 a 5 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 predchádzajúcich zasadnutí 

3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh   

4.  Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh 

5. Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad 

6. Rôzne 

7. 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 traja členovia rady fondu. V. Bokol 

informoval členov, že M. Martovič a M. Barteková sa ospravedlnili z neprítomnosti na 

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

fondu. V. Bokol navrhol za overovateľku 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 

a rokovaní spôsobom per-rollam boli splnené alebo sú v plnení. 

 

 

3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh   

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 podľa čl. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. Materiál bol 

vypracovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2013 ktorým sa určujú pravidlá na 

posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku.  
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P. Kučmáš informoval, že podľa § 17 ods. 1 zákona o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len 

„zákon o fonde“) fond zverejňuje na svojom webovom sídle objem prostriedkov určených na 

pôžičky dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí v roku, v ktorom sa podávajú 

žiadosti o pôžičku.  

 

Ďalej informoval, že vzhľadom k skutočnosti, že zákonom o fonde stanovené podmienky 

poskytovania pôžičiek sa v porovnaní s akademickým rokom 2015/2016 nezmenili, 

predkladaný oznam vrátane príloh je takmer totožný s oznamom platným v akademickom 

roku 2015/2016. Vykonané zmeny sa týkajú aktualizácie termínov, akademických rokov 

a úrokovej sadzby. Do vzoru žiadosti o pôžičku fond navrhuje doplniť pole na vyplnenie 

predpokladaného dátumu ukončenia doktorandského štúdia.  

 

Sadzobník poplatkov a náhrad fond navrhuje schváliť s doplnením poplatku za vypracovanie 

dokumentu s názvom Súhlas s pokračovaním v splácaní a špecifikácie spôsobu zasielania 

dokumentu Výzva na jednorazovú úhradu zostatku dlhu. Navrhované úpravy vyplývajú 

z odporúčaní právneho zástupcu fondu. 
 

P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných prostriedkov 

na pôžičky pre študentov a s tým súvisiacim návrhom na úpravu maximálnej výšky pôžičky pre 

študentov. Uviedol, že navrhovaná výška finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov 

vychádza z predpokladanej výšky disponibilných finančných prostriedkov na účtoch fondu ku 

koncu roka 2016 a úprava maximálnej výšky pôžičky odráža priemernú žiadanú výšku pôžičky 

v akademickom roku 2015/2016. 

 

Po schválení radou fondu bude oznam zverejnený dňa 18. 7. 2016 na webovom sídle fondu 

a od tohto dátumu bude možné predkladať žiadosti o pôžičku pre študentov.  
 

P. Kučmáš doplnil, že materiál bol predmetom pripomienkového konania rady fondu a vznesené 

pripomienky boli zapracované.  

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 1/14072016: 

RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh  

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

2 700 000 eur 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF schvaľuje maximálnu výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia 

v sume je 2 300 eur a maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 4 500 eur 
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Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam o možnosti 

predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

T:  18.7.2016 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh 

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 podľa čl. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. Materiál bol 

vypracovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2013 ktorým sa určujú pravidlá na 

posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku.  

 

P. Kučmáš informoval, že sa podľa § 17 ods. 1 zákona o fonde zverejňuje na svojom webovom 

sídle objem prostriedkov určených na pôžičky dva mesiace pred termínom predkladania 

žiadostí v roku, v ktorom sa podávajú žiadosti o pôžičku. . 

 

Ďalej informoval, že vzhľadom k skutočnosti, že zákonom o FnPV stanovené podmienky 

poskytovania pôžičiek sa v porovnaní so školským rokom 2015/2016 nezmenili, predkladaný 

oznam vrátane príloh je takmer totožný s oznamom platným v školskom roku 2015/2016. 

Vykonané zmeny sa týkajú aktualizácie termínov, školských rokov a úrokovej sadzby. Vzor 

žiadosti o pôžičku fond navrhuje ponechať v rovnakom znení, ako bol schválený pre školský 

rok 2015/2016.  

 

Sadzobník poplatkov a náhrad fond navrhuje schváliť s doplnením poplatku za vypracovanie 

dokumentu s názvom Súhlas s pokračovaním v splácaní a špecifikácie spôsobu zasielania 

dokumentu Výzva na jednorazovú úhradu zostatku dlhu / výzva na splatenie do 6 mesiacov. 

Navrhované úpravy vyplývajú z odporúčaní právneho zástupcu fondu.. 

 
P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných prostriedkov 

na pôžičky pre pedagógov. Uviedol, že navrhovaná výška finančných prostriedkov na pôžičky pre 

pedagógov vychádza z predpokladanej výšky disponibilných finančných prostriedkov na účtoch 

fondu ku koncu roka 2016. 

 

Po schválení radou fondu bude oznam zverejnený dňa 18. 7. 2016 na webovom sídle fondu 

a od tohto dátumu bude možné predkladať žiadosti o pôžičku pre pedagógov. 

 
P. Kučmáš doplnil, že materiál bol predmetom pripomienkového konania rady fondu a vznesené 

pripomienky boli zapracované.  
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Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/14072016: 

RF schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane 

príloh 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov v sume 

2 500 000 eur 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre pedagógov v sume 15 000 eur 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam o možnosti 

predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

T:  18.7.2016 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.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“) za účelom doplnenia nového poplatku Súhlas s pokračovaním 

v splácaní a špecifikácie spôsobu zasielania dokumentov Výzva na jednorazovú úhradu 

zostatku dlhu klientom fondu a Výzva na splatenie do šiestich mesiacov (iba u pedagógov).  

 

Úprava sa týka: 

- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom 

pôžičkovom fonde, 

- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Pôžičkovom 

fonde pre začínajúcich pedagógov, 
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Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 zákona 

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a Sadzobník poplatkov a náhrad pre 

pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu 

vzdelávania sú predkladané v navrhovanej úprave ako súčasť bodov 3 a 4 rokovania rady 

fondu (oznamy o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov a pedagógov). 

 

P. Kučmáš informoval, že potreba rozšírenia sadzobníkov poplatkov a náhrad o nový 

poplatok s názvom Súhlas s pokračovaním v splácaní priamo vyplýva z odporúčaní právneho 

zástupcu fondu (Aenea Legal, s.r.o.), ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s opakujúcimi sa 

žiadosťami dlžníkov o možnosť pokračovať v splácaní pôžičky aj po doručení Výzvy na 

jednorazovú úhradu zostatku dlhu pôžičky. V opodstatnených prípadoch fond takýmto 

žiadostiam už v minulosti vyhovel a listom dlžníkovi zaslal kladné vyjadrenie k jeho žiadosti 

obsahujúce presne zadefinované podmienky, ktorých dodržiavanie dlžníkovi umožňujú 

pokračovať v splácaní pôžičky riadnymi mesačnými splátkami.  

Po konzultácii s právnym zástupcom fondu, nám bolo odporučené v takýchto prípadoch 

podpisovať s dlžníkmi Dodatok k zmluve o pôžičke, ktorý má eliminovať pochybnosti 

v prípade budúceho súdneho sporu. Vzhľadom k závažnosti týchto prípadov, administratívnej 

náročnosti vypracovania takéhoto dodatku a skutočnosti, že dodatok je vypracovaný výlučne 

na žiadosť a so súhlasom dlžníka, navrhujeme za vypracovanie Dodatku k zmluve o pôžičke, 

ktorým sa mení doba splatnosti dlhu, účtovať poplatok vo výške 30 eur.  

 

V súvislosti s opakujúcou sa požiadavkou súdov na preukázanie doručenia Výzvy 

na jednorazovú úhradu zostatku dlhu pôžičky a Výzvy na splatenie do 6 mesiacov ručiteľovi/ 

ručiteľom, nám bolo právnym zástupcom fondu odporučené zasielať tieto dokumenty ako 

doporučené listy 2. triedy s doručenkou rovnako ako dlžníkom aj ručiteľom. Z tohto dôvodu 

fond navrhuje vo všetkých sadzobníkoch špecifikovať spôsob zasielania vyššie uvedených 

dokumentov. 

 

Dátum platnosti upravených sadzobníkov navrhujeme od 18. 7. 2016. 

 
P. Kučmáš doplnil, že materiál bol predmetom pripomienkového konania rady fondu a vznesené 

pripomienky boli zapracované.  

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

 

Uznesenie RF č. 3/14072016: 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 18. 7. 2016 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 18. 7. 2016 

 

Hlasovanie RF:  
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Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle fondu  

T:  do 18.7.2016 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 3 

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 17. 6. 2016 fond vyhlásil verejné 

obstarávanie na dodanie a montáž klimatizácie formou prieskumu trhu nakoľko obe verejné 

obstarávania realizované cez elektronické trhovisko skončili odstúpením od zmluvy pre 

nedodržanie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa. 

Výzva na predkladanie ponúk bola dňa 17. 6. 2016 zaslaná šiestim uchádzačom a tiež 

zverejnená na webovom sídle fondu. 

Na základe posúdenia predložených cenových ponúk bola ponuka od dodávateľa Mikuláš 

Koiš - ALCUTEC vyhodnotená ako úspešná. Druhá ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná 

z dôvodu nesplnenia jednej z požadovaných podmienok. Fond s úspešným uchádzačom 

dohodol dodanie a montáž klimatizácie v dňoch 7-8. 7. 2016. 

 

Informácia o príprave novely zákona o fonde 

P. Kučmáš a V. Bokol informovali členov rady fondu o postupe v príprave novely zákona 

o fonde a o záveroch zo zasadnutia pracovnej skupiny k novele zákona o fonde, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 12.7.2016 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

 

5. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

Overil: 

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

 Ing. Dana Mažgútová, PhD 

 členka rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


