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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 30. novembra 2016 

 
 
Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Mgr. Mária Barteková, Doc. Ing. 
Miroslav Habán, PhD., Mgr. Matej Martovič 
 
Neprítomní členovia rady fondu: Ing. Dana Mažgútova, PhD. 
 
Prizvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, Mgr. Michal Považan, PhD., 
PhDr. Pavol Kučmáš, Mgr. Juraj Jarolín, Jana Zvozilová 
 
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 
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 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. Bartekovú. 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 študentov podľa §10 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 
„zákon“) v zmysle ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. Materiál sa taktiež predkladá 
v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 
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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 
študentov, pričom poukázal na niektoré špecifické problémy v procese posudzovania žiadostí 
o pôžičku. Po prediskutovaní týchto špecifických otázok radou fondu, P. Kučmáš zhrnul celý 
priebeh procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre študentov a na základe 
posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre študentov odporučil rade fondu: 
- vyradiť 186 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 409 100 EUR z dôvodu 

nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičky, 
- schváliť 1205 žiadostí o pôžičku predložených Fondu na podporu vzdelávania do 

31. októbra 2016 v celkovej sume pôžičiek 2 699 400 EUR, 
- vyradiť 636 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 434 600 EUR z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/30112016: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 186 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
409 100 eur z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičky 
 
Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 
31. októbra 2016 v počte 1205 a v celkovej sume pôžičiek 2 699 400 eur 
 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 636 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 434 600 
eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 
žiadostí o pôžičku pre študentov a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov 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 
študentov radou Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 15 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 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/30112016: 
Za návrh uznesenia: 4 
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Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
4.Rôzne 
V rámci bodu rôzne V. Bokol a P. Kučmáš informovali členov rady fondu o schválení novely 
zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v Národnej rade SR, ako aj priebehu 
rozpravy. 

  
Nakoľko sa členovia dozornej rady nemohli zúčastniť zasadnutia, členovia rady fondu sa 
dohodli, že uskutočnia spoločné zasadnutie aj s dozornou radou 15. decembra 2016, kde bude 
prekonzultovaná otázka ohľadom vyhlásenia verejného obstarávania na nový informačný 
systém.  
 
 
5. Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 
zasadnutie rady fondu. 
 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
 
Overil: 
 ...................................................... 
 Mgr. Mária Barteková 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Mgr. Viliam Bokol 
 predseda rady fondu 


