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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 9. októbra 2017 

 
 
Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. 
Mária Barteková, Mgr. Matej Martovič 
 
Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Viera Kyselicová 
 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová, Mgr. Juraj Jarolín 
 
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. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 15. 9. 2017 
4. Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej 

účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 
5. Žiadosť pozostalých o odpustenie dlhu alebo jeho časti po nebohom dlžníkovi Lukášovi 

Kubusovi po doplnení 
6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníka Mgr. Martina 

Staška 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
M. Barteková privítala všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 
fondu“). Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní štyria členovia rady fondu. V. Kyselicova 
sa ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatovala, že rada fondu je 
uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie rady fondu. M. Barteková navrhla za overovateľa 
zápisnice M. Martoviča. Skonštatovala, že zapisovateľkou je J. Zvozilová. M. Barteková sa 
spýtala 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 
M. Barteková informovala členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí  boli splnené alebo sú v plnení. 
 
 
3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 15. 9. 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 
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rady fondu v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania 
(ďalej len „zákon o fonde“) 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 
študentov. Po zhrnutí celého priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku 
pre študentov P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí 
o pôžičku pre študentov sa odporúča rade fondu schváliť 301 žiadostí v celkovej výške 
pôžičiek 693 200 eur, t.j. všetky doručené žiadosti o pôžičku spĺňajúce podmienky na 
poskytnutie pôžičiek. 
 
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/09102017: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 35 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
79 800 eur z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičiek 
 
Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre študentov predložené Fondu na podporu 
vzdelávania do 15. septembra 2017 v počte 301 a v celkovej sume pôžičiek 693 200 eur 
 
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 návrh zmluvy o pôžičke 
žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre študentov 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu   
schválených pôžičiek 

 
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 uzneseniu RF č. 1/09102017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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4. Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej 
účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 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 v súlade s čl. 4 ods. 2, 
písm. h, bod xvi. Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania, podľa ktorého 
riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady fondu o nákupoch alebo predajoch v hodnote 
vyššej ako 3 000 eur bez DPH a to formou predloženia zámeru verejného obstarávania na 
schválenie rade fondu. 
Zároveň informoval, že v zmysle § 9 ods. 10 zákona o fonde ročnú účtovnú závierku fondu 
overuje audítor a že v zmysle § 21 ods. 3, písm. d) predmetného zákona Výročná správa 
fondu obsahuje ročnú účtovnú závierku. Pre splnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona 
teda musí fond zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy 
prostredníctvom audítora. Keďže fond nedisponuje interným audítorom, na výkon auditu 
ročnej účtovnej závierky a výročnej správy musí využiť služby externého audítora.  
Uviedol, že predpokladanú hodnotu zákazky – výber audítora na overenie ročnej účtovnej 
závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 navrhujeme vo výške 
3 300 eur bez DPH. Napriek skutočnosti, že predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 
3 300 eur bez DPH, navrhujeme v záujme efektívneho a hospodárneho vynakladania 
finančných prostriedkov, obstarávať túto zákazku, v prípade jej schválenia radou fondu, 
prostredníctvom Elektronického trhoviska. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 
 
 
Uznesenie RF č. 2/09102017: 
Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej 
účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie 
na výber audítora prostredníctvom elektronického trhoviska 

T: 13. 10. 2017 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 
a dozornú radu o výsledku verejného obstarávania na výber audítora 

T: do 15 pracovných dní od ukončenia 
verejného obstarávania 

 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/09102017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Žiadosť pozostalých o odpustenie dlhu alebo jeho časti po nebohom dlžníkovi 
Lukášovi Kubusovi po doplnení 
M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 
a odovzdala slovo vedúcemu oddelenia pôžičiek J. Jarolínovi, ktorý komunikoval s rodičmi 
zosnulého dlžníka Lukáša Kubusa, aby informoval členov rady fondu o predkladanom 
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materiáli. J. Jarolín informoval členov rady fondu, že na základe záverov z predchádzajúceho 
zasadnutia rady fondu boli rodičia zosnulého Lukáša Kubusu listom informovaní, aby doložili 
informácie o príjmoch a výdajoch rodiny. Dňa 19. 9. 2017 boli fondu doručené dokumenty, 
ktoré preukazovali ich finančnú situáciu. Z dokladov vyplýva, že pravidelné mesačné príjmy 
rodiny sú vo výške 743,70 eur a pravidelné mesačné výdavky vo výške 477,16 eur, pričom 
rodičia sa starajú o sedemnásťročného syna. 
 
Materiál nebol vzhľadom na jeho charakter predmetom pripomienkového konania. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 3/09102017: 
Rada fondu berie na vedomie zdokladovanie príjmov a výdavkov rodiny Kubusovcov ako 
pozostalých po nebohom dlžníkovi fondu Lukášovi Kubusovi 
 
Rada fondu schvaľuje možnosť splácať zostatok pôžičky pozostalými po nebohom dlžníkovi 
Lukášovi Kubusovi vo výške riadnych mesačných splátok uvedených v zmluve o pôžičke bez 
ďalšieho navýšenia o zmluvné úroky 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať rodičov zosnulého 
Lukáša Kubusa o rozhodnutí rady fondu 

 T: do 10 dní od uznesenia rady 
fondu 

 
 
6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníka Mgr. 
Martina Staška 
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 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. P. Kučmáš informoval, že dlžník Mgr. Martin Staško uzavrel jednu 
zmluvu o pôžičke zo Študentského požičkového fondu a dve zmluvy z Fondu na podporu 
vzdelávania. Dňa 13. 9. 2017 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu nástupu 
na stáž v Kancelárii Organizácie spojených národov vo Viedni a dňa 28. 9. 2017 bola fondu 
doručená žiadosť o odklad splátok a originál potvrdenia nástupu na stáž spolu s prekladom do 
slovenského jazyka a čestné vyhlásenie o preklade. 
 
Materiál nebol vzhľadom na jeho charakter predmetom pripomienkového konania. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 4/09102017: 
Rada fondu berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe 
Zmluvy o pôžičke č. 880/2016 dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi 
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Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke  
č.  880/2016 dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi v trvaní od 1. novembra 2017 do 30. 
novembra 2017 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníkovi 
Mgr. Martinovi Staškovi potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 
dôvodu za podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 880/2016 

T: bezodkladne 
 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/09102017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
7. Rôzne 
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval o projekte Ministerstva vnútra SR k prepojeniu 
jednotlivých subjektov verejného sektora s cieľom nevyžadovať od občanov údaje, ktorými 
už štát disponuje. Taktiež informoval, že do tohto projektu je zahrnutý aj fond, konkrétne 
procesy predkladania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre študentov aj pre pedagógov a že 
za účelom spracovania analýz procesov a uskutočnilo stretnutie so zástupcami spracovateľa 
týchto analýz. 
 
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady o otázke zo strany záujemcu 
o pôžičku, ktorý je sirotou, ale nemá nárok na sirotský dôchodok. Po diskusii členovia rady 
fondu navrhli  upraviť Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov, 
kapitolu 3.5.2 Prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa doplnením 
dokladov jednoznačne preukazujúcich splnenie kritéria, že žiadateľ je nezaopatreným 
dieťaťom, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ v prípade, ak žiadateľ nemá nárok na sirotský 
dôchodok. 
 
 
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 




