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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 28. júla 2017 

 
 
Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. 
Mária Barteková, Mgr. Matej Martovič, Mgr. Viera Kyselicová 
 
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 predchádzajúcich zasadnutí 
3. Voľba predsedu rady fondu 
4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh 
5. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 30. 6. 2017 
6. Žiadosť pozostalých o odpustenie dlhu alebo jeho časti po nebohom dlžníkovi Lukášovi 

Kubusovi 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
P. Kučmáš privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 
fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu. P. Kučmáš 
požiadal V. Bokola, aby otvoril zasadnutie a pokračoval v programe zasadnutia. V. Bokol 
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 sa spýtal 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 predchádzajúcich zasadnutí  
boli splnené. 
 
3. Voľba predsedu rady fondu 
Členovia rady fondu si po krátkej diskusii na návrh M. Martoviča zvolili za predsedníčku 
rady fondu M. Bartekovú. 
 
Uznesenie RF č. 1/28072017: 
Rada fondu schvaľuje za predsedníčku rady fondu p. M. Bartekovú 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/28072017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 1 
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4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh 
M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 
a odovzdala 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 podľa č. 8 ods. 9, písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. Materiál bol 
vypracovaný v súlade v Vnútorným predpisom č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na 
posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali 
žiadosť o pôžičku (ďalej len „vnútorný predpis“). 
 
P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných 
prostriedkov pre študentov. Uviedol, že vzhľadom k skutočnosti, že dotačná zmluva 
s ministerstvom doteraz nebola podpísaná a pravdepodobne v roku 2017 k jej podpisu ani 
nedôjde, navrhuje vyčleniť z rozpočtu fondu na pôžičky pre študentov finančné prostriedky 
vo výške 2 700 000 eur, z toho 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 15. 9. 2017 
a 1 800 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. 10. 2017. 
 
Ďalej uviedol, že oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov (ďalej len 
„oznam“) definuje v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky poskytovania 
pôžičiek stanovené v § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o fonde. Prílohy oznamu tvoria 
vzor žiadosti o pôžičku pre akademický rok 2017/2018, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník 
poplatkov a náhrad. Uviedol, že fond nenavrhuje zmeny v Sadzobníku poplatkov a náhrad 
a preto navrhuje ponechať v platnosti sadzobník platný od 18. 7. 2016.  
 
Na základe novely zákona o fonde účinnej od 1. 1. 2017 boli vykonané zmeny, ktoré sa týkajú 
najmä: 
- termínov na doručenie žiadostí o pôžičku, 
- kritérií na uprednostnenie žiadateľa vrátane spôsobu určenia poradia žiadosti o pôžičku 

aplikáciou kritérií na uprednostnenie, 
- osobitného odkladu splátok, 
- zavedenie možnosti odpisu istiny a 
- zmeny spôsobu stanovenia úrokovej sadzby pôžičiek. 
 
P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre študentov v akademickom roku 
2017/2018 je vo výške 3,00% p.a. 
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a navrhli doplniť žiadosť o pôžičku 
a oznam čo sa týka kritérií na uprednostnenie žiadateľa. Následne pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 2/28072017: 
Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov 
vrátane príloh s pripomienkami 
 
Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov 
v sume 2 700 000 eur 
 
Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa 
vysokoškolského štúdia v sume 2 300 eur 
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Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského 
štúdia v sume 4 500 eur 
 
Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 500 eur 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 
o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh na webovom sídle 
Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 7. 8. 2017 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/28072017: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
5. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 30. 6. 2017 
M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 
a odovzdala 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 o Fonde na podporu vzdelávania 
(ďalej len „zákon o FnPV“) podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. Materiál sa taktiež 
predkladá v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na 
posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali 
žiadosť o pôžičku. 
 
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 a po samostatnom posúdení dvoch predložených žiadostí P. Kučmáš 
skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov sa 
odporúča rade fondu schváliť 89 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 864 200 eur. 
 
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 3/28072017: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie sedem žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
41 000 eur z dôvodu duplicitného zaslania žiadosti 
 
Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 
30. júna 2017 v počte 89 a v celkovej sume pôžičiek 864 200 eur 
 
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 návrh zmluvy o pôžičke 
žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov radou fondu 

T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia 
zoznamu schválených pôžičiek 
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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 podmienok počas splácania pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/28072017: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
6. Žiadosť pozostalých o odpustenie dlhu alebo jeho časti po nebohom dlžníkovi 
Lukášovi Kubusovi 
 
P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na rozhodnutie rady 
Fondu na podporu vzdelávania na základe § 4 ods. 1 písm. i) a § 4 ods. 2 zákona č. 396/2012 
zákona o FnPV, podľa ktorých patrí do pôsobnosti rady fondu rozhodovanie o žiadosti 
o odpustenie dlhu alebo jeho časti. 
 
Nebohý dlžník fondu Lukáš Kubus uzavrel jednu Zmluvu o pôžičke zo Študentského 
pôžičkového fondu a následne dve Zmluvy o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania. Otec 
zosnulého pán Jozef Kubus, spolu s manželkou a zároveň ručiteľkou, doručili do fondu 
Oznámenie o poistnej udalosti spolu s úradne overenou kópiou Úmrtného listu a List 
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí nebohého Lukáša Kubusa. Následne boli 
tieto doklady zaslané poisťovni, ktorá si dodatočne vyžiadala ďalšie podklady k rozhodnutiu 
o poistnej udalosti. Poisťovňa na základe posúdenia poistnej udalosti a dôvodov jej vzniku 
priznala v súlade so všeobecnými  podmienkami pre životné poistenie čiastočné plnenie, ktoré 
nezahŕňalo poslednú poskytnutú pôžičku.  
 
Dňa 22. 6. 2017 bola fondu od pozostalých zosnulého doručená žiadosť o odpustenie alebo 
zníženie zostatku dlhu. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že pán Kubus je následkom nehody na 
čiastočnom invalidnom dôchodku a pani Kubusová, ručiteľka zosnulého, je na invalidnom 
dôchodku pre ťažkú duševnú chorobu a zároveň sa starajú o sedemnásťočného syna. 
 
Materiál nebol vzhľadom na jeho charakter predmetom pripomienkového konania. Rada 
fondu prediskutovala navrhovaný materiál a dodatočne si vyžiadala od rodičov zosnulého 
doložiť informácie o príjmoch a výdavkoch rodiny. 
 
Uznesenie RF č. 4/28072017: 
Rada fondu berie na vedomie žiadosť pozostalých o odpustenie dlhu alebo jeho časti po 
nebohom dlžníkovi Lukášovi Kubusovi 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyžiadať od rodičov zosnulého 
Lukáša Kubusa informácie o príjmoch a výdavkoch rodiny 

T: do 10 dní od uznesenia rady fondu 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/28072017: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
7. Rôzne 
V rámci bodu rôzne bol predložený materiál Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu 
k 30. 6. 2017.  M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu 
elektronicky a odovzdala 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. 
 
Uznesenie RF č. 5/28072017 
Rada fondu berie na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na 
rok 2017 

T: priebežne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/28072017: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Ďalej v rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval o liste z ministerstva školstva, v ktorom fond 
informovali, že zahrnuli finančné prostriedky na dotáciu pre FNPV do návrhu rozpočtu na 
roky 2018 až 2020.  
 
8. Záver 
Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu za účasť 
a ukončila zasadnutie rady fondu.  
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
Overil: 
 ...................................................... 
  Mgr. Matej Martovič 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Mgr. Mária Barteková 
 predsedníčka rady fondu 


