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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 1. októbra 2018 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., 

Mgr. Matej Martovič, Mgr. Viera Kyselicová 

 

Neprítomní členovia rady fondu: PhDr. Mária Barteková 

 

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. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 15. 9. 2018 

4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Zuzany 

Hruškovej 

5. Rôzne 

6. 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 štyria členovia rady fondu. M. Barteková 

sa ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí. Nakoľko sa predsedníčka rady fondu M. Barteková 

nezúčastnila zasadnutia, rada fondu pristúpila k zvoleniu zastupujúceho predsedu rady fondu. 

Pán Martovič za zastupujúceho predsedu navrhol p. V. Bokola. 

 

Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/01102018: 

Rada fondu schvaľuje za zastupujúceho predsedu rady fondu V. Bokola. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/01102018: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

 

V. Bokol skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. 

Navrhol za overovateľa zápisnice V. Kyselicovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou 

je A. Orthová. 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 alebo sú v plnení okrem úlohy D.4 zo dňa 11. 7. 2018 (Uznesenie RF 

č. 4/11072018), kde P. Kučmáš požiadal o predĺženie termínu na jej splnenie. 
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3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 15. 9. 2018 

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 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 329 žiadostí v celkovej 

výške pôžičiek 800 500 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o pôžičku spĺňajúce podmienky na 

poskytnutie pôžičiek. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/01102018: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 39 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

96 400 eur z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre študentov predložené Fondu na podporu 

vzdelávania do 15. septembra 2018 v počte 329 a v celkovej sume pôžičiek 800 500 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. 2/01102018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. 

Zuzany Hruškovej 

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.  

Dlžníčka fondu Mgr. Zuzana Hrušková uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 4343413074 

vo výške 4 700 eur. Splatnosť pôžičky nastala od januára 2014. Voči dlžníčke fond neeviduje 

žiadne nedoplatky. 

Dňa 25. septembra. 2018 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky. K žiadosti bolo priložené potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Martin o poberaní rodičovského príspevku od 16. augusta 2018 a rodný list dieťaťa 

narodeného v januári 2018. O osobitný odklad splátok z titulu nástupu na rodičovskú 

dovolenku môže dlžníčka požiadať v zmysle zmluvy o pôžičke za predpokladu doloženia 

príslušných dokladov a ak písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní 

od nástupu na rodičovskú dovolenku.  

Dlžníčka Mgr. Zuzana Hrušková oznámila nástup na rodičovskú dovolenku po uplynutí 30 

dní od nástupu na rodičovskú dovolenku, preto nemá nárok na zákonný odklad splátok podľa 

čl. IX ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke.  

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Zuzane Hruškovej schváliť odklad splátok z iného 

kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke 

č. 4343413074 počas trvania rodičovskej dovolenky od októbra 2018 do januára 2021, 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. 3/01102018: 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej 

na základe Zmluvy o pôžičke č. 4343413074 dlžníčke Mgr. Zuzane Hruškovej v trvaní od 

októbra 2018 do januára 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

25. septembra 2018 

 

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

Mgr. Zuzane Hruškovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 

dôvodu počas materskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy 

o pôžičke č. 4343413074 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/01102018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

5. Rôzne 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu o postupe prác pri aktualizácii súťažných podkladov 

na nový informačný systém fondu najmä v súvislosti s rôznymi možnosťami jeho 

financovania a pokračujúcou komunikáciou s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
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a športu SR v tejto veci. Zároveň požiadal o predĺženie lehoty na plnenie úlohy D.4 zo dňa 

11. 7. 2018 (Uznesenie RF č. 4/11072018). 

 

Uznesenie RF č. 4/01102018: 

Rada fondu berie na vedomie informáciu riaditeľa fondu o dôvodoch nesplnenia úloh D.4 

zo dňa 11. 7. 2018.  

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania aktualizovať súťažné podklady 

k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém fondu 

T: 30. 11. 2018 
 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 4/01102018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

V. Bokol informoval o iniciatíve Ministerstva zdravotníctva SR vo vzťahu k poskytovaniu 

pôžičiek pre študentov zdravotníckych odborov a s tým súvisiacou plánovanou novelizáciou 

zákona o fonde. Vláda SR schválila uznesením č. 404 z 5. septembra 2018 materiál 

Ministerstva zdravotníctva SR „Informácia o stave zdravotníckeho personálu v Slovenskej 

republike - nové znenie“, ktorý vychádza z predpokladu, že zavedenie účelovej finančnej 

podpory pre študentov ošetrovateľstva zvýši záujem o štúdium tohto študijného odboru 

a potenciálne zvýši počet jeho absolventov, ktorí po jeho skončení budú hľadať uplatnenie 

v personálne poddimenzovanom sektore zdravotníctva v SR 

Implementácia účelovej finančnej podpory sa má zabezpečiť už od akademického roku 

2018/2019. Študentovi ošetrovateľstva by bola formálne poskytnutá pôžička, ale za splnenia 

stanovených podmienok by sa mu následne odpustilo jej splácanie. 

Zároveň informoval, že na účel tvorby zákona by mala byť vytvorená medzirezortná pracovná 

skupina. Členovia rady sa zhodli na nevyhnutnosti participácie fondu na prípadnej novele 

zákona o fonde, ako aj na momentálnej nemožnosti realizácie daného zámeru z technických 

a kapacitných dôvodov. Taktiež sa zhodli, že schvaľovanie a manažovanie pôžičiek by malo 

byť aj do budúcnosti čo najviac jednotné v prípade všetkých skupín oprávnených žiadateľov 

o pôžičku z fondu a schvaľovanie pôžičiek by malo ostať v kompetencii rady fondu.  

 

M. Martovič informoval, že v nadväznosti na návrh reformy fondu, ktorú Študentská rada 

vysokých škôl predložila ministerke školstva v súčasnosti, prebieha zber príslušných dát od 

študentov pomocou dotazníka vytvoreného zástupcami ŠRVŠ. Cieľom dotazníka je zistiť 

záujem študentov o pôžičku z fondu a názor študentov na navrhované zmeny v činnosti 

fondu.  

 

A. Orthová informovala o realizovaných a pripravovaných marketingových aktivitách fondu, 

ktoré majú zabezpečiť zvýšený záujem o pôžičku z fondu pre študentov a pedagógov 

a následné upevnenie povedomia cieľových skupín o fonde. 

 

6. Záver 

V Bokol poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie 

rady fondu.  

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 
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Overil: 

 ...................................................... 

  Mgr. Viera Kyselicová 

 člen rady fondu 

 

   

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

 Mgr. Viliam Bokol 

 člen rady fondu 


