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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 11. júla 2018 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, PhDr. Mária Barteková, Mgr. Viera 

Kyselicová 

 

Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Matej Martovič, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová,  

 

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. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 

2018/2019 vrátane príloh 

4. Doplnenie a úprava Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 

kalendárny rok 2018 vrátane príloh 

5. Žiadosť o odpustenie zostatku dlhu pani Mgr. Libuši Puškárovej 

6. Analýza možností financovania nového informačného systému fondu vrátane posúdenia 

dopadov zmeny organizačnej štruktúry fondu na schválený rozpočet 

7. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 30. 6. 2018 

8. Rôzne 

9. 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 traja členovia rady fondu. M. Martovič 

a M. Habán sa ospravedlnili 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 A. Orthová. M. Barteková požiadala 

členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní 

členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu, P. Kučmáš požiadal 

o zaradenie do programu materiál Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených 

do 30. 6. 2018. Členovia rady fondu návrh riaditeľa odsúhlasili a predmetný materiál zaradili 

ako bod 7 programu. Upravený program zasadnutia následne členovia rady fondu 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. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 

2018/2019 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 čl. 8 ods. 9 písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. Materiál bol vypracovaný 
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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 

(ďalej len „vnútorný predpis č. 2/2017“). 

 

P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných 

prostriedkov na pôžičky pre študentov a s tým súvisiacim návrhom na úpravu maximálnej 

výšky pôžičky pre študentov. Uviedol, že vzhľadom k skutočnosti, že fond vďaka efektívnemu 

hospodáreniu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek 

poskytnutých v predchádzajúcich rokoch, fond disponuje väčším objemom finančných 

prostriedkov a preto navrhuje vyčleniť z rozpočtu fondu na pôžičky pre študentov finančné 

prostriedky vo výške 4 000 000 eur, ktoré je nevyhnutné rozdeliť na jednotlivé termíny na 

doručenie žiadostí o pôžičku. V súvislosti so zvýšením objemu finančných prostriedkov 

navrhol zvážiť aj úpravu maximálnej výšky pôžičky. 

 

Ďalej uviedol, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na 

akademický rok 2018/2019 (ďalej len „oznam pre študentov“) definuje v súlade s vnútorným 

predpisom č. 2/2017 základné podmienky poskytovania pôžičiek ustanovené v § 17 ods. 2 

a § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). Prílohy oznamu pre študentov tvoria vzor žiadosti 

o pôžičku pre akademický rok 2018/2019, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov 

a náhrad. Uviedol, že predkladaný oznam pre študentov je takmer totožný s oznamom platným 

v akademickom roku 2017/2018, pričom najzásadnejšími zmenami boli úprava podmienok 

týkajúcich sa požiadaviek na zabezpečenie pôžičiek, podmienok ručenia a zapracovanie 

požiadaviek vyplývajúcich zo zmeny pravidiel ochrany osobných údajov. V sadzobníku 

poplatkov a náhrad boli odstránené niektoré z položiek za ktoré nie je účtovaný poplatok a boli 

doplnené poznámky k niektorým poplatkom. P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba 

pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2018/2019 je vo výške 3,00% p. a. 

 

Rada fondu po diskusii rozhodla o rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé termíny na 

doručenie žiadostí o pôžičku nasledovne: 

- 1 000 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 15. 9. 2018 a 

- 3 000 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. 10. 2018. 

Rada fondu taktiež po diskusii rozhodla o úprave maximálnej výšky pôžičky nasledovne: 

- 2 500 eur pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a  

- 5 000 eur pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu..  

 

Uznesenie RF č. 1/11072018: 

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 

4 000 000 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 2 500 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 5 000 eur. 
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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 16. 7. 2018 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/11072018: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Doplnenie a úprava Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2018 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 na 

základe čl. 8 ods. 9 písm. l) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania, v zmysle ktorého do 

pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním pôžičiek. 

 

P. Kučmáš pripomenul, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

na kalendárny rok 2018 (ďalej len „oznam pre pedagógov“) bol radou fondu schválený na 

zasadnutí dňa 29. 1. 2018. Ďalej uviedol, že v súvislosti so zmenou pravidiel spracúvania 

osobných údajov je podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) s účinnosťou od 25. 5. 2018 nevyhnutné aktualizovať, 

okrem iného, aj všetky dokumenty používané fondom vo vzťahu k žiadateľom o pôžičku 

a dlžníkom. V súlade s týmto nariadením bol aktualizovaný aj oznam pre pedagógov 

doplnením kapitoly 7 o ochrane osobných údajov, ako aj zmluva o pôžičke a žiadosť o 

pôžičku. Zároveň boli upravené gramatické chyby a vykonané ďalšie formálne úpravy. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a následne pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 2/11072018: 

 

Rada fondu schvaľuje aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov vrátane príloh. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh na webovom sídle 

Fondu na podporu vzdelávania. 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/11072018: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Žiadosť o odpustenie zostatku dlhu pani Mgr. Libuši Puškárovej  
 

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 

a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na rozhodnutie rady fondu 

na základe § 4 ods. 1 písm. i) zákona o fonde, podľa ktorých patrí do pôsobnosti rady fondu 

rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti. 

 

Dlžníčka fondu Mgr. Libuša Puškárová uzavrela so Študentským pôžičkovým fondom päť 

zmlúv o pôžičke v akademických rokoch 2005/2006, 2007/2008. 2008/2009, 2009/2010 

a 2011/2012 v celkovej výške poskytnutých pôžičiek 6 638,80 eur. K 25. 6 2018 fond 

neeviduje voči dlžníčke žiaden nedoplatok na mesačných splátkach pôžičky.  

 

Dňa 24. 4. 2018 bola fondu doručená žiadosť o odpustenie zostatku dlhu dlžníčky z dôvodu 

zlej finančnej situácie v rodine dlžníčky. Dlžníčka ma za to, že táto situácia vyplýva zo zlého 

zdravotného stavu členov rodiny. K žiadosti boli priložené dokumenty dokladujúce zdravotný 

stav členov rodiny a doklady, ktoré potvrdzujú niektoré príjmy a výdavky rodiny. Po posúdení 

všetkých doručených dokladov a ďalších informácií poskytnutých dlžníčkou nie je možné 

jednoznačne určiť relevantnosť ťažkej životnej situácie popisovanej dlžníčkou. 

 

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje zamietnuť žiadosť Mgr. Libuši Puškárovej o odpustenie 

dlhu. Zároveň však navrhuje poskytnúť dlžníčke Mgr. Libuši Puškárovej možnosť predĺženia 

lehoty splatnosti pôžičky. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 3/11072018: 

 

Rada fondu zamieta žiadosť o odpustenie zostatku dlhu pani Mgr. Libuši Puškárovej zo dňa 

24. 4. 2018. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať Mgr. Libušu 

Puškárovú o rozhodnutí rady fondu a predložiť dlžníčke návrh na predĺženie lehoty splatnosti 

pôžičiek poskytnutých na základe zmluvy o pôžičke č. 2551/2005, zmluvy o pôžičke 

č. 554/2007, zmluvy o pôžičke č. 934/2008, zmluvy o pôžičke č. 647/2009 a zmluvy o pôžičke 

č. 2475/2011.  

T: do 15 dní od uznesenia rady fondu 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/11072018: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

6. Analýza možností financovania nového informačného systému fondu vrátane 

posúdenia dopadov zmeny organizačnej štruktúry fondu na schválený rozpočet 

 

M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 

a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  
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P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu 

v súlade s uznesením rady fondu č. 2/14052018 zo dňa 14.5.2018. 

 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že na základe analýzy zdrojov financovania nového 

informačného systému by v súčasnosti mohol byť informačný systém financovaný z troch 

zdrojov. Ďalej informoval, že najvýhodnejším variantom financovania nového informačného 

systému je z technického a časového hľadiska financovanie informačného systému z vlastných 

zdrojov, pretože by bolo možné informačný systém navrhnúť a upravovať podľa predstáv 

fondu. Najvýhodnejších variantom z finančného hľadiska je však financovanie pomocou 

zapojenia fondu do národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe v spolupráci 

s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tretia 

alternatíva čiastočného financovania informačného systému pomocou prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie je najmenej dostupná najmä z časového hľadiska.  

 

Čo sa týka zmeny organizačnej štruktúry v prípade vytvorenia miesta metodika pre prípravu 

informačného systému, táto by vzhľadom na čerpanie mzdových prostriedkov rozpočtu nemala 

mať na schválený rozpočet žiaden vplyv. 

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 4/11072018: 

Rada fondu berie na vedomie Analýzu možností financovania nového informačného systému 

fondu vrátane posúdenia dopadov zmeny organizačnej štruktúry fondu na schválený rozpočet. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania aktualizovať súťažné podklady 

k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém fondu. 

T: 30. 9. 2018 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 4/11072018: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

7. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 30. 6. 2018 

 

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 pôžičky. 

Materiál sa taktiež predkladá v súlade s vnútorným predpisom č. 2/2017. 

 

P. Kučmáš informoval o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov doručených do 30. 6. 2018. Po zhrnutí celého priebehu tohto procesu P. Kučmáš 

skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov sa 

odporúča rade fondu schváliť 62 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 650 600 eur 

a neschváliť 28 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 244 000 eur. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 5/11072018: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie desiatich žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej 

žiadanej sume pôžičiek 76 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 
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Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 30. júna 2018 v počte 62 a v celkovej sume pôžičiek 650 600 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie osemnástich žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej 

sume pôžičiek 168 000 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 radou fondu. 

T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia  

Zoznamu schválených pôžičiek radou 

fondu 

 

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 z Fondu na podporu vzdelávania. 

 T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/11072018: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

8. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne riaditeľ fondu požiadal o prerokovanie materiálu Žiadosť o odklad splátok 

pôžičky dlžníčky Ing. Zlatice Klokovej. 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 s čl. 8 ods. 9, 

písm. k) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania, 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 dlžníčka Ing. Zlatica Kloková uzavrela jednu zmluvu o pôžičke 

s Fondom na podporu vzdelávania č. 5443716189 dňa 30. 11. 2016 vo výške 10 000 eur. Voči 

dlžníčke fond neeviduje v súčasnosti žiadne nedoplatky.   

 

Dňa 3. 7. 2018 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu dlhodobej pracovnej 

neschopnosti. K žiadosti boli doložené aj lekárske správy a potvrdenie o dočasnej pracovnej 

neschopnosti.  
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Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Ing. Zlatici Klokovej schváliť odklad splátok pôžičky 

z iného kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. VIII ods. 10 zmluvy o pôžičke 

počas trvania pracovnej neschopnosti od augusta 2018 do októbra 2018, pričom dlžníčka fondu 

bude počas tohto obdobia splácať len úroky z istiny a nie samotnú istinu. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 6/11072018: 

Rada fondu berie na vedomie žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy 

o pôžičke č. 5443716189 z 30. 11. 2016 dlžníčke fondu Ing. Zlatice Klokovej. 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke  

č. 5443716189 z 30. 11. 2016 dlžníčke fondu Ing. Zlatici Klokovej v trvaní od 1. augusta 2018 

najneskôr do 31. októbra 2018. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 

fondu Ing. Zlatici Klokovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 

dôvodu počas dlhodobej pracovnej neschopnosti za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 

Zmluvy o pôžičke č. 5443716189 z 30. 11. 2016. 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 6 /11072018 

Za návrh uznesenia: 3 

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, 

- odvolacom konaní týkajúcom sa nepriznaných trov konania, 

- náraste počtu osobných bankrotov dlžníkov fondu. 

 

9. Záver 

Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu za účasť 

a ukončila zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: ...................................................... 

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 

 

 

   

Schválil: ...................................................... 

 PhDr. Mária Barteková 

 predsedníčka rady fondu 


