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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 20. decembra 2018 
 

 

Prítomní členovia rady fondu: PhDr. Mária Barteková, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., 

Mgr. Matej Martovič, Mgr. Viera Kyselicová, JUDr. Zuzana Muziková 

 

Prizvaní: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Michal Považan, PhD., doc. Ing. Vladimír 

Hiadlovský, PhD., PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová, Mgr. Juraj Jarolín, 

Mgr. Viliam Bokol 

 

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 predchádzajúceho zasadnutia 

3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2018 

4. Odvolanie voči rozhodnutiu rady fondu o neschválení študentskej pôžičky žiadateľa 

Adama Paličku 

5. Rôzne 

6. 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 všetci členovia rady fondu. Ďalej 

skonštatovala, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie rady fondu. 

M. Barteková navrhla za overovateľa zápisnice M. Martoviča. 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. M. Barteková zároveň 

privítala na zasadnutí prítomných členov dozornej rady. V. Hiadlovský sa ospravedlnil 

z neúčasti na zasadnutí. 

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

 

M. Barteková informovala členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia boli splnené alebo sú v plnení. 

 

3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2018 

 

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 ako iniciatívny 

materiál s cieľom informovať členov rady fondu o stave fondu a čerpaní rozpočtu  

k 30.11.2018. Poukázal najmä na skutočnosť, že aj napriek zvýšeným výdavkom fondu 

v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmien pravidiel spracúvania osobných údajov 
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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 bude fond na 

konci roka 2018 hospodáriť so ziskom. P. Kučmáš taktiež informoval členov rady fondu 

o realizovaných marketingových aktivitách fondu, aktuálnej štruktúre zamestnancov ako aj 

o aktuálnom stave súdnych sporov s bývalými členmi rád fondu.  

 

Členovia rady fondu po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/20122018: 

 

Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2018 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na 

rok 2018 

T: priebežne  

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 1/20122018:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Odvolanie voči rozhodnutiu rady fondu o neschválení študentskej pôžičky žiadateľa 

Adama Paličku 

 

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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 1 

písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. 

Ďalej informoval, že žiadosť o pôžičku pána Adama Paličku vo výške 2 500 eur bola fondu 

doručená dňa 31. 10. 2018. Jeho žiadosť bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek, konkrétne z dôvodu nepreukázania statusu študenta podľa podmienok 

stanovených Oznamom o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku. 

Dňa 7. 12. 2018 bolo fondu doručené odvolanie pána Paličku voči rozhodnutiu rady fondu 

o neschválení študentskej pôžičky, ktorým pán Palička žiada o prehodnotenie svojej žiadosti aj 

z dôvodu, že je študentom 1. ročníka bakalárskeho študijného programu dennej formy na 

zahraničnej vysokej škole a doposiaľ z fondu nemal poskytnutú študentskú pôžičku. 

Zároveň k odvolaniu priložil aj originál potvrdenia o štúdiu a statuse študenta prezenčnej 

(dennej) formy bakalárskeho študijného programu v zimnom semestri akademického roka 

2018/2019 na zahraničnej vysokej škole – Fakulta informatiky a štatistiky Vysokej školy 

ekonomickej v Prahe zo dňa 5. 12. 2018. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu a posúdení súladu odvolania 

so zákonom o fonde a dopadom na prípadné ďalšie žiadosti o pôžičku neschválené 

z podobných dôvodov pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/20122018: 

 

Rada fondu zamieta žiadosť o pôžičku pána Adama Paličku z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek. 
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Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať pánovi Adamovi 

Paličkovi oznámenie o zamietnutí jeho žiadosti o pôžičku  

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/20122018: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4.Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne M. Barteková navrhla udeliť riaditeľovi fondu na základe pozitívnych 

výsledkov v hospodárení a činnosti fondu odmenu. Po diskusii sa členovia rady fondu 

stotožnili s návrhom M. Bartekovej a navrhli riaditeľovi fondu udeliť odmenu vo výške 

3 000 eur. 

 

Uznesenie RF č. 3/20122018: 

 

Rada fondu schvaľuje zvýšenie mzdy riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania za mesiac 

december 2018 o odmenu vo výške 3 000 eur.  

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/20122018: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

V rámci bodu rôzne bola taktiež prediskutovaná otázka postupu v obstarávaní nového 

informačného systému fondu.  

 

5. Záver 

 

Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu a dozornej rady 

za účasť a ukončila zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Matej Martovič 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 PhDr. Mária Barteková 

 predsedníčka rady fondu 


