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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 26. novembra 2018 

 

 

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

Martovič, Mgr. Viera Kyselicová 

 

Neprítomní členovia rady fondu: 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. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 31. 10. 2018 

4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 31. 10. 2018 

5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Annamárie 

Čížkovej  

6. Aktualizácia súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém 

fondu 

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. 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 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. 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 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 709 žiadostí v celkovej 

výške pôžičiek 1 724 300 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o pôžičku spĺňajúce podmienky 

poskytovania pôžičiek. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/26112018: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 74 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 176 400 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

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

vzdelávania do 31. októbra 2018 v počte 709 a v celkovej sume pôžičiek 1 724 300 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 požiadaviek počas splácania pôžičiek pre študentov z Fondu na podporu 

vzdelávania 

 T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/26112018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 31.10. 2018 

 

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

a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom 
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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, 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 133 žiadostí v celkovej výške 

pôžičiek 1 220 900 eur a neschváliť 67 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 576 500 eur. 

 

Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/26112018: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 20 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej 

sume pôžičiek 167 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 31. októbra 2018 v počte 133 a v celkovej sume pôžičiek 1 220 900 eur 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 47 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume 

pôžičiek 409 500 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 

pre pedagógov 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. 2/26112018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

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

Annamárie Čižkovej 

 

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

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

P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s §4 ods. 1 

písm. j) zákona, podľa ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí rozhodovanie o odklade 

splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je 

zákonný nárok. 

Dlžníčka fondu Annamária Čižková uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 5166/2013 

v marci 2014 vo výške 3 000 eur. Voči dlžníčke fond neeviduje v súčasnosti žiadne 

nedoplatky. 

Dňa 5. 11. 2018 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu 

pokračovania rodičovskej dovolenky pre nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci si 

osobitnú starostlivosť. K žiadosti bolo priložené potvrdenie o poberaní rodičovského 

príspevku, podľa ktorého Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR schválil a aj naďalej 

vypláca a bude vyplácať rodičovský príspevok do 30. 11. 2019. 

O odklad splátok pôžičky z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku môže dlžníčka požiadať 

v zmysle čl. VIII bod 1.2 zmluvy o pôžičke č. 5166/2013 za predpokladu doloženia 

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

nástupu na rodičovskú dovolenku.  

Nakoľko ale dlžníčka pokračuje v predlženej rodičovskej dovolenke presahujúcej 3 roky veku 

dieťaťa, žiada o vypracovanie odkladu splátok z iného kvalifikovaného dôvodu.  

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje dlžníčke Annamárii Čižkovej schváliť odklad splátok 

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

počas trvania rodičovskej dovolenky od decembra 2018 do novembra 2019, pričom dlžníčka 

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

 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 3/26112018: 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 

základe Zmluvy o pôžičke č. 5166/2013 dlžníčke Annamárii Čižkovej počas pokračovania 

v rodičovskej dovolenky v trvaní od decembra 2018 do novembra 2019 na základe jej 

písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 5. novembra 2018 

 

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

Annamárii Čižkovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

počas pokračovania rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 

Zmluvy o pôžičke č. 5166/2013 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/26112018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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6. Aktualizácia súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na nový informačný 

systém fondu 

 

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

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

P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade 

s Uznesením rady fondu č. 4/01102018 zo dňa 1. 10. 2018 v zmysle ktorého mal riaditeľ 

fondu aktualizovať súťažné podklady k verejnému obstarávaniu na nový informačný systém 

Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fondu“). 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že prvá verzia súťažných podkladov 

k predmetnému verejnému obstarávaniu bola vypracovaná v spolupráci s odborne spôsobilou 

osobou na verejného obstarávanie v roku 2014 a tvorila súčasť podkladov k verejnému 

obstarávaniu na nový informačný systém fondu, ktoré bolo realizované ako neúspešné v roku 

2014. Následne bol zo strany fondu priebežne aktualizovaný Popis predmetu zákazky ako 

najdôležitejšia súčasť súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na nový informačný 

systém fondu. 

P. Kučmáš ďalej informoval, že koncom roku 2017 a začiatkom roku 2018 sa fond intenzívne 

podieľal na vypracovaní kolaboračných a procesných diagramov služieb, ktoré poskytuje fond 

občanom. Diagramy by mali slúžiť ako podklad pre prípravu návrhov na zmenu legislatívy 

a tvorbu štúdií uskutočniteľností v rámci projektov Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra.  

V máji 2018 a následne v októbri 2018 kontaktovali fond zástupcovia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR s cieľom informovať o postupe v prípravných prácach na štúdii 

uskutočniteľnosti nového informačného systému fondu. 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že z dôvodu zásadného posunu v možnosti 

financovania informačného systému fondu z prostriedkov Európskej únie, fond ďalej 

nerozpracovával a neaktualizoval samotný formulár Súťažných podkladov požadovaný 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ako ani Zmluvu o dielo a Servisnú zmluvu, nakoľko tieto dokumenty budú 

spracovávané priamo ministerstvom v rámci prípravy verejného obstarávania na základe 

novej štúdie uskutočniteľnosti a fond bude ministerstvu v tejto veci poskytovať maximálnu 

súčinnosť.  

Financovanie nového informačného systému fondu z prostriedkov Európskej únie by tak 

nemalo mať žiaden finančný dopad na rozpočet fondu. 

 

Uznesenie RF č. 4/26112018: 

 

Rada fondu berie na vedomie informáciu riaditeľa fondu o aktualizácii súťažných podkladov 

k verejnému obstarávaniu na nový informačného systému fondu 

 

Rada fondu berie na vedomie informáciu riaditeľa fondu o aktuálnom stave rokovaní 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k možnostiam financovania nového 

informačného systému fondu 

 

Rada fondu schvaľuje aktualizáciu popisu predmetu zákazky k verejnému obstarávaniu na 

nový informačný systém fondu 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať podklady 

požadované zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k príprave 

národného projektu a vyhláseniu verejného obstarávania na nový informačný systém fondu 
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T: podľa požiadaviek zástupcov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 

o postupe schvaľovania a obstarávania nového informačného systému fondu v rámci 

národného projektu 

T: priebežne na každom zasadnutí 

rady fondu 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/26112018: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

7. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne riaditeľ fondu požiadal o prerokovanie materiálu Informácia 

o výsledkoch komunikačnej kampane na sociálnej sieti Facebook. 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, s cieľom informovať členov rady fondu o výsledkoch komunikačnej kampane 

na sociálnej sieti Facebook. P. Kučmáš následne odovzdal slovo A. Orthovej, ktorá 

informovala členov rady fondu o priebehu a výsledkoch komunikačnej kampane, ktorá bola 

realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Effectix.com.  

P. Kučmáš ďalej informoval členov rady fondu o zámere realizovať podobnú marketingovú 

kampaň v rámci celého roka 2019 s tým, že reklamná kampaň bude rozšírená aj na sociálnu 

sieť Instagram a mala by obsahovať aj úpravu a modernizáciu webového sídla fondu.  

 

8. 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 


