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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 27. januára 2017 

 
 
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: 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 pedagógov podľa §14 zákona č. 396/2012 

Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
4. Dodatok č. 4 Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 
5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2016 
6. Informácia k stave prípravy súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na nový 

informačný systém fondu 
7. Rôzne 
8. 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. 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.  
 
V súvislosti s neprítomnosťou pani D. Mažgútovej na zasadnutí rady fondu, P. Kučmáš 
informoval členov rady fondu o liste predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja 
Blanára, ktorým informoval fond, že Ing. Dana Mažgútová, PhD. už nie je zamestnankyňou 
Žilinského samosprávneho kraja a preto ho nemôže naďalej zastupovať vo fonde. P. Kučmáš 
zároveň informoval, že fond o tejto skutočnosti informoval ministra školstva a požiadal ho 
o vymenovanie nového člena rady fondu. 
 
 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutí rady fondu 
V. Bokol informoval členov rady fondu, že ako plnenie úlohy zo zasadnutia zo dňa 
15.12.2016 sa predkladá materiál k bodu 5 zasadnutia rady fondu. 
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3. Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa §14 zákona 
č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
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 čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu 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, že po vyplatení 242 podpísaných a fondu doručených zmlúv o pôžičke 
ostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 91 000 eur, ktoré aplikáciou kritéria 
„Žiadateľ vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť na ustanovený pracovný 
čas“ a kritéria rady „Výška hrubého príjmu žiadateľa“ fond navrhuje poskytnúť ďalším 
deviatim žiadateľom v stanovenom poradí v celkovej výške 87 900 eur. 
 
Členovia rady fondu po oboznámení sa s návrhom a posúdení doručených odvolaní pristúpili 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/27012017: 
Rada Fondu berie na vedomie informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov z 
dôvodu nevrátenia zmlúv o pôžičke alebo zníženia výšky pôžičky 
 
Rada fondu schvaľuje deväť žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 87 900 eur z dôvodu 
uvoľnenia finančných prostriedkov. 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam dodatočne 
schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
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 10 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. 1/27012017: 
Za návrh uznesenia: 4 
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Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4. Dodatok č. 4 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 
na podporu vzdelávania (ďalej len „rada“) v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon 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 materiál bol vypracovaný v nadväznosti na 
nadobudnutie účinnosti zákona č. 352/2016 Z.z. zo dňa 29. novembra 2016, 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 (ďalej len 
„novela zákona o fonde“). Novela zákona o fonde nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 2017. 
Predmetnou novelou došlo k doplneniu a úprave zákona o fonde najmä v častiach týkajúcich 
sa financovania fondu a v častiach týkajúcich sa podmienok poskytovania pôžičiek. 
Predkladaný návrh dodatku č. 4 k Štatútu fondu reflektuje zmeny, ktoré vyplývajú z novely 
zákona o fonde, dopĺňa spôsob zápisu členov dozornej rady do Obchodného registra 
a vykonávajú sa ním aj technické zmeny s cieľom zjednodušenia, sprehľadnenia a zjednotenia 
textu Štatútu fondu.  
 
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. 2/27012017: 
Rada fondu schvaľuje Dodatok č. 4 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 
27. 1. 2017 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 4 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. 2/27012017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2016 
V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 
slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  
 
P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako iniciatívny 
materiál s cieľom informovať členov rady fondu o koncoročnom stave čerpania rozpočtu 
fondu. Poukázal najmä na skutočnosť, že napriek predpokladanému rozpočtu fond dosiahol na 
konci roka 2016 zisk vo výške 122 456,75 eur. Zároveň informoval členov rady fondu 
a vysvetlil prečerpanie niektorých nákladových položiek a nedosiahnutie niektorých 
výnosových položiek, ako aj o riešení poistnej udalosti z konca roku 2016. 
 
Uznesenie RF č. 3/27012017: 
Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave a čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2016. 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/27012017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
6. Informácia k stave prípravy súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na nový 
informačný systém fondu 
V. Bokol požiadal P. Kučmáša o informovanie členov rady fondu o stave prípravy súťažných 
pokladov k verejnému obstarávania na nový informačný systém fondu, ako aj o prípadných 
problémoch s existujúcim informačným systémom fondu. 
 
P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že fond priebežne upravuje, aktualizuje a dopĺňa 
súťažné podklady o nové požadované funkcionality a v súčasnosti pracuje na ich úprave na 
základe zmien súvisiacich s novelou zákona o fonde. Zároveň informoval radu fondu, že 
obstaranie nového informačného systému je nanajvýš aktuálne vzhľadom na morálnu 
zastaranosť existujúceho informačného systému a jeho technické obmedzenia týkajúce sa 
zásadných zmien vyplývajúcich z novely zákona o fonde. 
 
V rámci diskusie rada fondu prediskutovala otázky nákladov na obstaranie nového 
informačného systému fondu v nadväznosti na prieskum trhu vykonaný v roku 2016 
v súvislosti s prípravou verejného obstarávania na nový informačný systém fondu. 
 
Uznesenie RF č. 4/27012017: 
Rada fondu berie na vedomie informáciu k stave prípravy súťažných podkladov k verejnému 
obstarávaniu na nový informačný systém fondu. 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/27012017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
7.Rôzne 
V rámci bodu rôzne rada fondu prediskutovala žiadosť dlžníka Jaroslava Langa a ručiteľky 
Ľubice Langovej zo dňa 14. 1. 2017 o odpustenie sankcie a žiadosť o zrušenie jednorazovej 
úhrady celej pôžičky. Členovia rady fondu požiadali riaditeľa fondu o vysvetlenie celej 
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situácie, predloženie príslušných dokladov a zdôvodnenie vzniknutej situácie. Po oboznámení 
sa so všetkými dokumentmi, posúdení postupu fondu a oprávnenosti žiadosti dlžníka 
Jaroslava Langa a ručiteľky Ľubice Langovej, členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 5/27012017: 
Rada fondu berie na vedomie vyjadrenie fondu k žiadosti dlžníka Jaroslava Langa a ručiteľky 
Ľubice Langovej zo dňa 14. 1. 2017 o odpustenie sankcie a žiadosť o zrušenie jednorazovej 
úhrady celej pôžičky. 
 
Rada fondu zamieta žiadosť dlžníka Jaroslava Langa a ručiteľky Ľubice Langovej zo dňa 
14. 1. 2017 o odpustenie sankcie a žiadosť o zrušenie jednorazovej úhrady celej pôžičky 
z dôvodu závažného porušenia zmluvy o pôžičke č. 897/2013. 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať dlžníka Jaroslava 
Langa a ručiteľku Ľubicu Langovú o rozhodnutí rady fondu 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/27012017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
V rámci bodu rôzne bola taktiež prediskutovaná otázka možného odpredaja webovej domény 
www.spf.sk a plány propagácie fondu v nadväznosti na novelu zákona o fonde. 
 
 
8. Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť, navrhol ako 
termín ďalšieho zasadnutia 13. 2. 2017 a ukončil zasadnutie rady fondu. 
 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
 
Overil: 
 ...................................................... 
 Mgr. Mária Barteková 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Mgr. Viliam Bokol 
 predseda rady fondu 


