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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 26. septembra 2016 
 

 

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

Miroslav Habán, PhD., Mgr. Mária Barteková, 

 

Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Matej Martovič 

 

Prizvaní: : PhDr. Pavol Kučmáš, Mgr. Juraj Jarolín, JUDr. Kristína Bakošová k bodu 3 

 

Zapisovateľ: Patrícia Košinová 

 

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. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

4. Úprava rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 

5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Annamárie Čížkovej 

6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky dlžníka Mgr. Karola Mladého  

7. Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej 

účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 

8. Rôzne 

9. 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 a M. Martovič 

sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je 

uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. 

Členovia rady fondu na návrh V. Bokola schválili za overovateľa zápisnice M. Bartekovú. 

Následne V. Bokol požiadal členov rady fondu o 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 uznesenie z rokovania spôsobom per-rollam 

zo dňa 24. 8. 2016 bolo splnené. 

 

 

3. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku 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.  
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P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá v súlade s ustanovením 

§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a ustanovením 

čl. 12 ods. 3 Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania. 

 

P. Kučmáš uviedol, že návrh zmeny organizačného poriadku súvisí s racionalizáciou 

mzdových nákladov, nákladov na prevádzku a zvýšením efektivity prevádzky a organizácie 

Fondu na podporu vzdelávania. Návrh spočíva v zrušení pracovnej pozície / funkcie 

informátor na Oddelení správy fondu a presune častí jeho pracovných činností, ktorých 

potreba vykonávania zostane zachovaná, na zamestnanca sekretariátu riaditeľa 

a na zamestnanca na pracovnej pozícii správcu budovy v organizačnom útvare Oddelenie 

správy fondu. Zároveň uviedol, že pracovná pozícia / funkcia informátor sa navrhuje zrušiť aj 

s ohľadom na rozsah a charakter povinností a pracovných činností a nepravidelnosť ich 

výkonu v priebehu pracovného dňa, ktorá si nevyžaduje samostatné pracovné miesto a ide 

o činnosti, ktorých výkon je možné plne subsumovať do rámca kompetencií sekretariátu 

riaditeľa a správcu budovu bez neúmerného zvýšenia pracovného vyťaženia týchto 

pracovných pozícií. Taktiež navrhol aj zrušenie funkcie prevádzkový pracovník, ktorej 

niektoré úlohy boli fakticky vykonávané kumulatívne s pracovnou pozíciou / funkciou 

informátora, hoci v organizačnom poriadku už funkcia prevádzkový pracovník s účinnosťou 

od 1. decembra 2012 nefiguruje ako samostatná pracovná pozícia. 

 

P. Kučmáš uviedol, že vstup do budovy fondu sa navrhuje riešiť formou videovrátnika 

s elektromagnetickým zámkom a vnútornými videomonitormi so vzdialenými ovládaním 

videovrátnika. Na vstup do budovy budú namiesto kľúčov slúžiť čipové karty. Zároveň budú 

v priestoroch vstupnej haly do budovy nainštalované orientačné tabule budovy. Navrhované 

riešenie bude mať za následok úsporu nákladov fondu, pričom prvotné náklady na obstaranie 

a inštaláciu videovrátnika a orientačných tabúľ vo výške cca 3 500 eur bez DPH sa fondu 

vrátia na úspore mzdových nákladov v priebehu cca troch mesiacov. Navrhované riešenie 

zároveň zvýši bezpečnosť budovy fondu, najmä v čase mimo pracovnej doby. 

Navrhované riešenie bolo odkonzultované aj s jednotlivými nájomníkmi v budove fondu, 

ktorí k nemu nemali výhrady. 

 

P. Kučmáš záverom navrhol, aby účinnosť Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku fondu 

na podporu vzdelávania bola od 27. septembra 2016 s plynutím výpovednej lehota 

zamestnanca na pozícii informátora od 1. októbra 2016. 

 

Rada fondu požiadala JUDr. K. Bakošovú o priblíženie postupu pri doručovaní výpovede 

súčasnému zamestnancovi na pracovnej pozícii / funkcii informátor. K. Bakošová uviedla, že 

v prípade zrušenia pracovnej pozície / funkcie informátora nastanú zo strany fondu ako 

zamestnávateľa prekážky v práci, ktoré zamestnávateľovi neumožňujú prideľovať 

zamestnancovi prácu v zmysle pracovnej zmluvy. Uvedené je nevyhnutné zamestnancovi 

oznámiť v čase účinnosti zmeny Organizačného poriadku s tým, že výpovedná lehota začína 

zamestnancovi plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede, 

v tomto prípade od 1. októbra 2016 a výpovedná doba je tri mesiace. Zároveň doplnila, že 

počas trvania prekážok v práci a plynutia výpovednej lehoty zamestnancovi prináleží náhrada 

mzdy v sume jeho priemerného zárobku.  

 
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 a zvážení prínosov navrhovanej 

zmeny pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 1/26092016: 

Rada fondu berie na vedomie po oboznámení sa s náplňou práce a potrebou práce 

zamestnancov na konkrétnych pracovných pozíciách a mzdovými nákladmi Fondu 

na podporu vzdelávania informáciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania o potrebe zmeny 

v organizačnom členení Fondu na podporu vzdelávania spočívajúce v racionalizácii 

mzdových nákladov, nákladov na prevádzku a zvýšení efektivity prevádzky a organizácie 

Fondu na podporu vzdelávania 

 

Rada fondu schvaľuje z dôvodov uvedených v bode A.1 tohto uznesenia návrh na vykonanie 

organizačnej zmeny spočívajúcej v  zrušení funkcie informátor na Oddelení správy fondu 

podľa Organizačného poriadku, 

 

Rada fondu schvaľuje z dôvodov uvedených v bode A.1 tohto uznesenia návrh na vykonanie 

organizačnej zmeny spočívajúcej v zrušení funkcie prevádzkového pracovníka, ktorá sa 

vykonáva kumulovane s funkciou informátora na Oddelení správy fondu zrušenej podľa bodu 

B.1, a v rámci ktorej sa vykonávajú nasledovné pracovné činnosti 

- evidencia žiadostí o pôžičku, kontrola žiadostí o pôžičku, komunikácia so žiadateľmi 

v prípade žiadateľov študujúcich na vysokých školách a univerzitách v zahraničí, ako aj 

v prípade žiadateľov so statusom zahraničného Slováka; 

- predkladanie riaditeľovi Študentského pôžičkového fondu návrhov na schválenie pôžičky 

a prípravy zmlúv o pôžičke; 

- vedenie evidencie dlžníkov v databáze Študentského pôžičkového fondu; 

- evidencia výplaty a splátok pôžičiek; 

- vypracovanie dohôd o splátkach a súhlasov s odkladom splátok; 

- vypracovanie návrhu podkladov pre metodické pokyny a vnútorné smernice, 

 

Rada fondu schvaľuje presun časti zostávajúcich pracovných činností vykonávaných v rámci 

zrušenej funkcie informátora na Oddelení správy fondu, ktorých potreba vykonávania zostane 

zachovaná, na zamestnanca organizačného útvaru Sekretariát riaditeľa a na zamestnanca 

na pracovnej pozícii správcu budovy v organizačnom útvare Oddelenie správy fondu 

 

Rada fondu schvaľuje v súlade s bodmi B.1 až B.3 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku 

Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 27. 9. 2016 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 2 

k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť konsolidované znenie 

Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/26092016: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 
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Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Úprava rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 

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 základe § 4 ods. 1, 

písm. e) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v zmysle ktorého 

do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie rozpočtu fondu. 

 

P. Kučmáš uviedol, že dôvodom vypracovania a predloženia materiálu je dlhodobá 

práceneschopnosť zamestnanca sekretariátu riaditeľa od 1. septembra 2016 s predpokladaným 

trvaním minimálne pol roka, kde sa vzhľadom na množstva práce v čase predkladania 

a schvaľovania žiadostí o pôžičku navrhuje táto situácia riešiť uzatvorením dohody 

o brigádnickej práci študenta v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne. Úprava rozpočtu 

spočíva v presune finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur z položky 521 001 - Základné 

mzdy na položku 521 004 - Dohody o vykonaní práce. Uvedená úprava nebude mať 

negatívny dopad na hospodárenie fondu, nedôjde k navýšeniu rozpočtu na rok 2016 ani 

k žiadnej zmene dôležitých sledovaných ekonomických ukazovateľov. 

 

P. Kučmáš zároveň informoval, že ku koncu augusta 2016 boli účtovné náklady fondu 

na úrovni 44,34% z celkovej predpokladanej výšky nákladov na rok 2016 a účtovné výnosy 

na úrovni 74,89% z celkovej predpokladanej výšky nákladov na rok 2016. Konštatoval, že 

na základe takéhoto nákladov a výnosov je možné predpokladať, že fond bude na konci roka 

2016 hospodáriť so ziskom napriek v rozpočte predpokladanej strate vo výške 149 790 eur. 

 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 2/26092016: 

Rada fondu schvaľuje úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 presunom 

finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur z položky 521001 Základné mzdy na položku 

521004 Dohody o vykonaní práce  

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravený rozpočet 

Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet 

Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 

 

T: priebežne počas roku 2016 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/26092016: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 

dlžníčky Annamárie Čížkovej 

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 základe § 4 ods. 1 

písm. j) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, podľa ktorého patrí do 

pôsobnosti rady fondu rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti 

pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok. Uviedol, že dlžníčka fondu 

požiadala o odklad splátok pôžičky z dôvodu rodičovskej dovolenky, nemá žiadny nedoplatky 

na riadnych mesačných splátkach ani iné nedoriešené vzťahy s fondom, ktoré by mohli byť 

prekážkou pri schválení odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu.  

Zároveň informoval, že dlžníčke vznikol nárok na osobitný odklad splátok, ale z dôvodu 

doručenia žiadosti o odklad splátok z titulu nástupu na rodičovskú dovolenku až po uplynutí 

30 dňovej lehoty od jej nástupu, veriteľ nemôže vykonať osobitný odklad splátok. Z tohto 

dôvodu by dlžníčke vznikla povinnosť pokračovať v splácaní nielen úrokov ale aj istiny 

pravidelne mesačne aj naďalej. Vzhľadom na to, že dlžníčka oznámila nástup na rodičovskú 

dovolenku po lehote stanovenej zákonom, žiada o vypracovanie odkladu splátok z iného 

kvalifikovaného dôvodu, pričom ako dôvody uvádza to, že je slobodnou matkou, momentálne 

v súdnom konaní o výživné na maloleté dieťa a že rozhodnutie o vyplácaní rodičovského 

príspevku jej bolo doručené z ÚPSVaR až dňa 12. júla 2016, pričom rodičovský príspevok jej 

bol priznaný od 1. mája 2016. 

P. Kučmáš s prihliadnutím na momentálnu finančnú situáciu dlžníčky a uvedené dôvody 

odporučil schváliť odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas trvania  

rodičovskej dovolenky a to v období od mesiaca september 2016 do mesiaca november 2018 

(vrátane), pričom dlžníčka bude počas tohto obdobia splácať len úroky z istiny a nie samotnú 

istinu. Po ukončení odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu fond dlžníčke 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 po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 3/26092016: 

Rada fondu berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného 

kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Annamárie Čížkovej počas trvania jej rodičovskej 

dovolenky. 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 

dlžníčky Annamárie Čížkovej počas trvania jej rodičovskej dovolenky v období od septembra 

2016 do novembra 2018. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať Potvrdenie 

o odklade splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčke Annamárie 

Čižkovej počas trvania jej rodičovskej dovolenky v období od septembra 2016 do novembra 

2018. 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/26092016: 

Za návrh uznesenia: 4 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky dlžníka Mgr. Karola Mladého 

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 základe § 4 ods. 1 

písm. j) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, podľa ktorého patrí 

do pôsobnosti rady fondu rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty 

splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok. Uviedol, že dlžník 

požiadal o odklad splátok pôžičky z dôvodu nezamestnanosti od 1. júla 2016 a že v súčasnosti 

má nedoplatok na riadnych mesačných splátkach vo výške 53,11 eur neuhradením riadnej 

mesačnej splátky za mesiac september, ktorej splatnosť bola k 25. septembru 2016. 

Zároveň informoval, že dlžníkov nemá automaticky nárok na odklad splátok pôžičky 

z dôvodu nezamestnanosti v zmysle ním uzatvorenej zmluvy o pôžičke, nakoľko takáto 

úprava sa navrhuje zaviesť až novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorá je 

v súčasnosti v legislatívnom procese. 

P. Kučmáš s prihliadnutím na momentálnu finančnú situáciu dlžníka a vzhľadom 

na navrhovanú úpravu zákona o Fonde na podporu vzdelávania odporučil schváliť odklad 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas trvania do decembra 2016 (vrátane). 

 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 4/26092016: 

Rada fondu berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe 

zmluvy o pôžičke č. 214043 z 27. 1. 2005 dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému. 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 

č. 214043 z 27. 1. 2005 dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému v trvaní od októbra 2016 

do decembra 2016 za podmienky úhrady nedoplatku vzniknutého na riadnych mesačných 

splátkach do 25. októbra 2016. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníkovi 

fondu Mgr. Karolovi Mladému dohodu o splátkach pôžičky počas trvania odkladu 

za podmienok ustanovených čl. VIII ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č. 214043 

z 27. 1. 2005 

T: bezodkladne po úhrade nedoplatku na 

riadnych mesačných splátkach 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 4/26092016: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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7. Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej 

účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 

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 v súlade s čl. 4 ods. 2, 

písm. h, bod xvi. Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania, podľa ktorého 

riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady fondu o nákupoch alebo predajoch v hodnote 

vyššej ako 3 000 eur bez DPH a to formou predloženia zámeru verejného obstarávania na 

schválenie rade fondu. 

Zároveň informoval, že v zmysle § 9 ods. 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu 

vzdelávania ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor a že v zmysle § 21 ods. 3, písm. d) 

predmetného zákona Výročná správa fondu obsahuje ročnú účtovnú závierku. Pre splnenie 

podmienok vyplývajúcich zo zákona teda musí fond zabezpečiť overenie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy prostredníctvom audítora. Keďže fond nedisponuje interným 

audítorom, na výkon auditu ročnej účtovnej závierky a výročnej správy musí využiť služby 

externého audítora.  

Uviedol, že predpokladanú hodnotu zákazky – výber audítora na overenie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 navrhujeme vo výške 

3 300 eur bez DPH. Napriek skutočnosti, že predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 

3 300 eur bez DPH, navrhujeme v záujme efektívneho a hospodárneho vynakladania 

finančných prostriedkov, obstarávať túto zákazka, v prípade jej schválenia radou fondu, 

prostredníctvom Elektronického trhoviska. 

 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 

Uznesenie RF č. 5/26092016: 

Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej 

účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie 

na výber audítora prostredníctvom elektronického trhoviska. 

 

T: 30. 9. 2016 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 

a dozornú radu o výsledku verejného obstarávania na výber audítora. 

 

T: do 15 pracovných dní od ukončenia 

verejného obstarávania 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 5/26092016: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

8. Rôzne 

V rámci bodu rôzne V. Bokol a P. Kučmáš informovali ostatných členov rady fondu o stave 

legislatívneho procesu novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, kde 
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uviedli, že navrhovaná novela bola schválená Legislatívnou radou vlády SR dňa 

20. septembra 2016 a následne aj Vládou SR dňa 21. septembra 2016. V súčasnosti sa 

pripravuje predloženie návrhu novely do Národnej rady SR. 

 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že k 26. septembru 2016 bolo predložených 328 

žiadostí o pôžičku pre pedagógov a 199 žiadostí o pôžičku pre študentov, pričom vzhľadom 

na termín na predloženie žiadostí o pôžičke pre pedagógov do 30. septembra predpokladá 

v najbližších dňoch doručenia ďalších cca 150-200 žiadostí o pôžičku pre pedagógov. 

 

 

9. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísala: Patrícia Košinová 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Mária Barteková 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


