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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 13. februára 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, 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 FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
4. Žiadosť o bezúročné splatenie zostatku pôžičky dlžníčky Mgr. Tatiany Šipulovej 
5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky dlžníka Mgr. Karola Mladého 
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 štyria členovia rady fondu. 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.  
 
V súvislosti s dlhodobou neúčasťou pani D. Mažgútovej na zasadnutiach rady fondu 
a následnou žiadosťou predsedu Žilinského samosprávneho kraja o zmene člena rady fondu, 
P. Kučmáš informoval členov rady fondu o liste generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým bolo predsedovi Žilinského 
samosprávneho kraja oznámené, že pani D. Mažgútová je v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) členkou rady fondu do skončenia jej riadneho 
funkčného obdobia, pokiaľ sa sama nevzdá funkcie. 
  
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutí rady fondu 
V. Bokol informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
boli splnené alebo sú v plnení. 
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3. Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa §10 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 o fonde 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“). 
 
V súvislosti so schvaľovaním žiadostí radou fondu P. Kučmáš konštatoval, že: 

- zaslaných bolo 1 205 zmlúv v celkovej sume 2 699 400 eur, 
- fondu bolo doručených podpísaných 1 086 zmlúv o pôžičke, 
- vyplatených bolo 1 058 pôžičiek v celkovej výške 2 395 800 eur. 

 
Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností nevyčerpané finančné prostriedky (z 
alokovaných) predstavujú 304 200 eur. 
 
Po schválení žiadostí bolo fondu doručených 30 odvolaní v celkovej požadovanej sume 
68 900 eur.  
 
Zostávajúce uvoľnené finančné prostriedky navrhuje fond po zvážení dôvodných odvolaní 
použiť na poskytnutie pôžičky pre ďalších žiadateľov podľa poradia stanoveného na základe 
splnenia zákonných kritérií a kritéria rady.  
 
Členovia rady fondu po oboznámení sa s predloženým materiálom a posúdení doručených 
odvolaní pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/13022017: 
Rada Fondu berie na vedomie informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov 
z dôvodu nevrátenia zmlúv o pôžičke alebo nesplnenia podmienok pre poskytnutie pôžičky 
pre študentov 
 
Rada fondu schvaľuje 142 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej sume pôžičiek 303 100 
eur z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam dodatočne 
schválených žiadostí o pôžičku pre študentov 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 
študentov radou Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 10 pracovných dní od schválenia 
pôžičiek radou Fondu na podporu 
vzdelávania 
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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. 1/13022017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4. Žiadosť o bezúročné splatenie zostatku pôžičky dlžníčky Mgr. Tatiany Šipulovej 
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“) na základe § 4 ods. 1 písm. i) a § 4 ods. 2 zákona 
o fonde, podľa ktorých patrí do pôsobnosti rady rozhodovanie o žiadosti a odpustenie dlhu 
alebo jeho časti, ak by vymáhanie jeho splatenia nebolo hospodárne. 
 
P-. Kučmáš uviedol, že dňa 7. 2. 2017 bola fondu doručená žiadosť o bezúročné splatenie 
zostatku pôžičky z dôvodu ťažkej finančnej situácie a nezamestnanosti dlžníčky Mgr. Tatiany 
Šipulovej. Zároveň dlžníčka priložila potvrdenie z Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 
Martin o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 13. januára 2016, zmluvu 
o splátkovom úvere a výplatné lístky manžela. Dlžníčka navrhuje splácať pôžičku mesačnými 
splátkami vo výške 200 eur. 
 
Na základe posúdenia predložených dokladov a aktuálneho zostatku pôžičky vo výške 
2 941,47 eur fond navrhuje zamietnuť žiadosť dlžníčky v časti umožnenia splatiť zostatok 
pôžičky bezúročne z dôvodu, že by išlo o odpustenie základnej úrokovej sadzby vo výške 4% 
p.a. Zároveň fond navrhol schváliť žiadosť dlžníčky v časti umožnenia splatiť zostatok 
pôžičky mesačnými splátkami vo výške 210 eur. 
 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 2/13022017: 
Rada fondu berie na vedomie žiadosť o bezúročné splatenie zostatku pôžičky poskytnutej na 
základe zmluvy o pôžičke č. 31694 z 8. 12. 2008 dlžníčke fondu Tatiane Šipulovej 
 
Rada fondu schvaľuje návrh splátkového kalendára, počas ktorého by sa dlžníčke fondu Mgr. 
Tatiane Šipulovej pôžička úročila podľa čl. VI bod 1.1 Dodatku k zmluve o pôžičke 
č. 31694/2013 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 
fondu Mgr. Tatiane Šipulovej návrh dohody o splátkach pôžičky, ktorou bude dlžníčke 
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umožnené splatiť zostatok pôžičky mesačnými splátkami vo výške 210 eur pri ponechaní 
úrokovej sadzby v zmysle Dodatku k zmluve o pôžičke č. 31694/2013 

T: do 10 dní od uznesenia rady fondu 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/13022017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. 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 o fonde, 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 dlžníkovi už bol vypracovaný odklad splátok z dôvodu 
nezamestnanosti dňa 20.10.2016 v období od októbra 2016 do decembra 2016. Voči dlžníkovi 
neevidujeme žiadne nedoplatky.  
Dňa 8. 2. 2017 doručil ďalšiu žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu trvajúcej 
nezamestnanosti. P. Kučmáš informoval, že dlžník nemá automaticky nárok na odklad splátok 
pôžičky z dôvodu nezamestnanosti v zmysle ním uzatvorenej zmluvy o pôžičke, nakoľko 
takáto možnosť bola zavedená až novelou zákona o fonde s účinnosťou od 1. 1. 2017. 
P. Kučmáš s prihliadnutím na momentálnu finančnú situáciu dlžníka a vzhľadom na novelu 
zákona o fonde odporučil schváliť odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 
počas trvania nezamestnanosti dlžníka, najdlhšie však do apríla 2017. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 3/13022017: 
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 februára 2017 
najneskôr do apríla 2017  
 
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  
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/13022017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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6. Rôzne 
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval, že fond zaslal ministrovi školstva žiadosť 
o poskytnutie dotácie vo výške najmenej 2,5 mil. eur. 
 
 
7. Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil 
zasadnutie rady fondu. Ďalšie zasadnutie navrhol spoločné aj s dozornou radou dňa 
21. 3. 2017. 
 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
 
Overil: 
 ...................................................... 
 Mgr. Matej Martovič 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Mgr. Viliam Bokol 
 predseda rady fondu 


