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Zápisnica 

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

 
 
Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. 
Mária Barteková, Mgr. Viera Kyselicová 
 
Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Matej Martovič 
 
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 31. 10. 2017 
4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 31.10. 2017 
5. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 
6. Rôzne 
7. 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. M. Martovič 
sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatovala, že rada fondu je 
uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie rady fondu. M. Barteková navrhla za overovateľa 
zápisnice V. Bokola. 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 31. 10. 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 fonde“) podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. Materiál sa taktiež 
predkladá v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na 
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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 830 žiadostí v celkovej výške 
pôžičiek 1 855 100 eur a neschváliť 70 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 150 500 eur 
z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 
 
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 1/28112017: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 70 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej žiadanej sume 
pôžičiek 150 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 
 
Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre študentov doručené Fondu na podporu 
vzdelávania do 31. októbra 2017 v počte 830 a v celkovej sume pôžičiek 1 855 100 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 pre študentov 
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. 1/28112017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 31.10. 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 o fonde, podľa ktorého rada fondu schvaľuje 
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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 P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí 
o pôžičku pre pedagógov sa odporúča rade fondu schváliť 177 žiadostí v celkovej výške 
pôžičiek 1 552 800 eur a neschváliť 64 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 524 500 eur. 
 
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 2/28112017: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 28 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej 
sume pôžičiek 245 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 
 
Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu 
vzdelávania do 31. októbra 2017 v počte 177 a v celkovej sume pôžičiek 1 552 800 eur 
 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 36 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume 
pôžičiek 279 500 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
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 

T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia  
     zoznamu  schválených pôžičiek 

 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky pre pedagógov 
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 pre pedagógov z Fondu na podporu 
vzdelávania 

 T: priebežne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/28112017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 
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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 ustanovením 
§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a ustanovením 
čl. 12 ods. 3 Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania. 
 
P. Kučmáš uviedol, že návrh zmeny organizačného poriadku súvisí s racionalizáciou 
mzdových nákladov, nákladov na prevádzku a zvýšením efektivity prevádzky a organizácie 
Fondu na podporu vzdelávania. Návrh spočíva v zrušení oddelenia správy fondu, v zrušení 
pracovnej pozície / funkcie vedúceho oddelenia správy fondu, zmene funkcie sekretariátu 
riaditeľa na asistenta riaditeľa a presune častí pracovných činností v rámci zrušenie funkcie 
vedúceho oddelenia správy fondu, ktorých potreba vykonávania zostane zachovaná, na 
ostatných zamestnancov fondu s ohľadom na ich pracovné zaradenie. Navrhovaná zmena 
vyplýva z analýzy pracovného vyťaženia funkcie sekretariátu riaditeľa a vedúceho oddelenia 
správy fondu.  
 
P. Kučmáš doplnil, že materiál bol predmetom pripomienkového konania rady fondu 
a vznesené pripomienky boli zapracované.  
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu a zvážení prínosov 
navrhovanej zmeny pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 3/28112017: 
Rada fondu berie na vedomie po oboznámení sa s náplňou práce a potrebou práce 
zamestnancov na konkrétnych pracovných pozíciách a mzdovými nákladmi Fondu na 
podporu vzdelávania informáciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania o potrebe zmeny 
v organizačnom členení Fondu na podporu vzdelávania spočívajúcej v racionalizácii 
mzdových nákladov, nákladov na prevádzku a zvýšení efektivity prevádzky a organizácie 
Fondu na podporu vzdelávania 
 
Rada fondu schvaľuje z dôvodov uvedených prvom bode tohto uznesenia návrh na vykonanie 
organizačnej zmeny spočívajúcej v zrušení organizačného útvaru Oddelenie správy fondu 
vrátane funkcie vedúceho oddelenia správy fondu 
 
Rada fondu schvaľuje presun časti pracovných činností vykonávaných v rámci zrušenej 
funkcie vedúci oddelenia správy fondu, ktorých potreba vykonávania zostane zachovaná, na 
ostatných zamestnancov fondu s ohľadom na ich pracovné zaradenie 
 
Rada fondu schvaľuje v súlade s druhým a tretím bodom tohto uznesenia Dodatok č. 3 
k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 1. januára 2018 
s pripomienkami 

 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 3 
k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 T: 4. 12 .2017 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť úplné znenie 
Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 
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 T: 4. 12 .2017 
 
 
6. Rôzne 
V rámci bodu rôzne riaditeľ fondu požiadal o prerokovania materiálu Žiadosť o predĺženie 
odkladu 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 pôžičkového 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. Dňa 9. 10. 2017 bola 
radou fondu schválená žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu na mesiac 
november 2017. Dňa 24.11.2017 bola fondu doručená žiadosť o predĺženie odkladu splátok 
pôžičky s prílohami, ktoré preukazujú pokračovanie dlžníka na stáži v Kancelárii Organizácie 
spojených národov vo Viedni. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 4/28112017: 
Rada fondu berie na vedomie žiadosť o predĺženie odkladu splátok pôžičky poskytnutej na 
základe Zmluvy o pôžičke č. 880/2016 dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi 
 
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke  
č.  880/2016 dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi v trvaní od 1. decembra 2017 do 28. februára 
2018 
 
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. 4/28112017: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Ďalej v rámci bodu Rôzne P. Kučmáš informoval o: 
- aktuálnom stave súdnych sporov s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu 

a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, 
- čerpaní rozpočtu na rok 2017, 
- výsledku verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky 

a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017. 
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V rámci bodu Rôzne členovia rady fondu taktiež prediskutovali plány propagácie fondu. 
 
 
7. Záver 
Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu za účasť 
a ukončila zasadnutie rady fondu.  
 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
 
Overil: 
 ...................................................... 
  Mgr. Viliam Bokol 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Mgr. Mária Barteková 
 predsedníčka rady fondu 


