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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 14. novembra 2016 

 
 
Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Bc. Mária Barteková, Doc. Ing. 
Miroslav Habán, PhD., Mgr. Matej Martovič 
 
Neprítomní členovia rady fondu: Ing. Dana Mažgútova, PhD. 
 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová 
 
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 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 Fonde na podporu vzdelávania 
4. Dodatok č.3 Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 
5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Bc. Alexandry Pileckej 
6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky dlžníčky Mgr. Mariany Škumátovej 
7. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31.10.2016 
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 D. Mažgútová 
sa ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí z dôvodu dlhodobej PN. Ďalej skonštatoval, že rada 
fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. V. Bokol navrhol za overovateľa 
zápisnice M. Martoviča. Skonštatoval, že zapisovateľkou je J. Zvozilová. 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.Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 
Z. z. o Fonde 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 v súlade 
s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len 
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„zákon o FnPV“) podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. Materiál sa taktiež predkladá 
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 (ďalej len „vnútorný 
predpis“). 
P. Kučmáš informoval o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 
pedagógov.  
 
Po zhrnutí celého priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 
pedagógov P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku 
pre pedagógov sa odporúča rade fondu: 
- vyradiť 66 žiadostí o pôžičku predložených fondu v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

611 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičky, 
- schváliť 246 žiadostí o pôžičku predložených fondu do 30. septembra 2016 v celkovej 

sume pôžičiek 2 498 700 eur, 
- vyradiť 234 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 974 800 eur z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/14112016: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 66 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
611 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičky 
 
Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 
30. septembra 2016 v počte 246 a v celkovej sume pôžičiek 2 498 700 eur 
 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 234 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 974 800 
eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 
žiadostí o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 
webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 
 
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 
pedagógov radou Fondu na podporu vzdelávania 

T: do desať pracovných dní od 
schválenia pôžičiek radou Fondu na 
podporu vzdelávania 

 
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 

 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie 
zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 
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Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/14112016: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4.Dodatok č.3 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 
v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. c) zákona o FnPV a zároveň v súlade s ustanovením 
čl. 13 ods. 2 Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“). 
 
P. Kučmáš ďalej informoval členov rady fondu, že návrh dodatku štatútu bol vypracovaný 
v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo k zásadným zmenám v pravidlách 
verejného obstarávania, napr. definíciách pojmov, definícií typov zákaziek a ich rozdelení, 
ako aj limitov pri jednotlivých typoch zákaziek. 
 
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. 2/14112016: 
Rada fondu schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s pripomienkami 
s účinnosťou od 14.11.2016 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 3 k Štatútu 
Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť konsolidované znenie 
Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T:bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/14112016: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

 
 

5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 
dlžníčky Bc. Alexandry Pileckej 
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 o FnPV, podľa ktorého patrí do pôsobnosti rady fondu rozhodovanie 
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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. 
P. Kučmáš odporučil schváliť odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas 
trvania  rodičovskej dovolenky a to v období od mesiaca november 2016 do mesiaca 
december 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. 3/14112016: 
Rada fondu berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného 
kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Bc. Alexandry Pileckej počas trvania jej rodičovskej 
dovolenky. 
 
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 
dlžníčky Bc. Alexandry Pileckej počas trvania jej rodičovskej dovolenky v období od 
novembra 2016 do decembra 2018. 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať potvrdenie 
o odklade splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčke Bc. 
Alexandry Pileckej počas trvania jej rodičovskej dovolenky v období od novembra 2016 do 
decembra 2018. 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/14112016: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
6.Žiadosť o odklad splátok pôžičky dlžníčky Mgr. Mariany Škumátovej 
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. j) zákona o FnPV, podľa ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí 
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rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad 
splátok pôžičky nie je zákonný nárok. 
Dlžníčka fondu Mgr. Mariana Škúmatová uzavrela z Pôžičkového fondu pre začínajúcich 
pedagógov (ďalej „PFZP“) zmluvu o pôžičke č. 31204 dňa 3. 12. 2008 a pôžičku spláca od 
januára 2009. Dlžníčka štúdium vysokej školy skončila v roku 2007. Voči dlžníčke 
neevidujeme žiadne nedoplatky. 
Dňa 24. 10. 2016 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu čerpania 
materskej dovolenky. K žiadosti je priložené potvrdenie zo sociálnej poisťovne Martin 
o nároku na materské od 7. septembra 2016. Zákonný odklad splátok v súlade so zákonom č. 
471/2002 o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení neskorších predpisov, 
ktorý sa nezapočítava do lehoty splatnosti pôžičky a počas ktorého by sa pôžička neúročila, 
dlžníčka nemá nárok, z dôvodu, že dlžníčke uplynulo viac ako päť rokov od skončenia štúdia.  
V nadväznosti na uvedené si je dlžníčka Mgr. Mariana Škumátová vedomá, že v prípade 
odsúhlasenia odkladu, hoci nebude musieť pôžičku počas odkladu splácať, bude sa jej táto 
naďalej riadne úročiť a po skončení odkladu splácania pôžičky bude z tohto titulu istina 
pôžičky navýšená o úrok pôžičky pripisovaný počas trvania odkladu. 
Na základe uvedeného navrhujeme Mgr. Mariane Škumátovej schváliť odklad splátok, ktorý 
pripúšťa čl. VIII ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č.31204 z 3. 12. 2008. 
 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 4/14112016: 
Rada fondu berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe 
zmluvy o pôžičke č. 31204 z 3. 12. 2008 dlžníčke fondu Mgr. Mariane Škumátovej. 
 
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 
č. 31204 z 3. 12. 2008 dlžníčke fondu Mgr. Mariane Škumátovej v trvaní od novembra 2016 
do mája 2017. 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 
fondu Mgr. Mariane Škumátovej dohodu o splátkach pôžičky počas trvania odkladu za 
podmienok ustanovených čl. VIII ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č. 31204 z 3. 12. 2008. 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 4/14112016: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
7.Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31.10.2016 
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 zasadnutie rady fondu 
ako iniciatívny materiál s cieľom informovať členov rady fondu o významných 
skutočnostiach v činnosti fondu, jeho hospodárení a plnení zákonom zverených úloh. Materiál 
nebol predmetom pripomienkového konania. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie RF č. 5/14112016: 
Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave a čerpaní rozpočtu k 31. 10. 2016. 

 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na 
rok 2016. 

T: priebežne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 5/14112016: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
8.Rôzne 
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o: 
- výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora 

na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za 
rok 2016 prostredníctvom elektronického trhoviska v súlade s úlohou C.7 zo zasadnutia 
rady fondu zo dňa 26. 9. 2016; do predmetného verejného obstarávania sa zapojili štyria 
dodávatelia, pričom úspešným uchádzačom bola spoločnosť AUDIT – EXPERT, s.r.o., 
ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku, 

- aktuálnom stave súdnych sporov s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu 
a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, 

- stave legislatívneho procesu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,. 

- počte predložených žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2016/2017 ku 
dňu zasadnutia rady fondu.  

 
P. Kučmáš taktiež tlmočil odporúčanie dozornej rady na urýchlené vyhlásenie verejného 
obstarávania na nový informačný systém fondu, ideálne do konca roku 2016. Členovia rady 
fondu sa dohodli navrhnúť dozornej rade, aby sa najbližšie zasadnutie rady koncom novembra 
2016 uskutočnilo ako spoločné zasadnutie, kde bude uvedená otázka prekonzultovaná. 
 
9. Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 
zasadnutie rady fondu. 
 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
 
Overil: ...................................................... 
 Mgr. Matej Martovič 
 člen rady fondu 
 
Schválil: ...................................................... 
 Mgr. Viliam Bokol 
 predseda rady fondu 


