Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 30. januára 2019
Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, PhDr. Mária Barteková, Doc. Ing.
Miroslav Habán, PhD.
Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Matej Martovič, PhD., Mgr. Viera Kyselicová
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová, 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 predchádzajúceho zasadnutia
3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2019
vrátane príloh
4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Jany
Sirotovej
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 traja členovia rady fondu. M. Martovič
a V. Kyselicová sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatovala, že rada fondu je
uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie rady fondu. M. Barteková navrhla za overovateľa
zápisnice Z. Muzikovú. 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 uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia
bolo splnené a požiadala P. Kučmáša, aby informoval o čerpaní rozpočtu za rok 2018. P.
Kučmáš členov rady fondu informoval, že aj napriek prekročeniu alebo nenaplneniu niektorých
položiek rozpočtu, fond hospodáril v roku 2018 so ziskom vo výške viac ako 280 000 eur.
3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh
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 podľa čl. 8 ods. 9,
písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania. Materiál bol vypracovaný 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“).
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P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných
prostriedkov pre pedagógov. Uviedol, že navrhuje vyčleniť z rozpočtu fondu na pôžičky pre
pedagógov finančné prostriedky vo výške 2 600 000 eur, ktoré je nevyhnutné rozdeliť na
jednotlivé termíny na doručenie žiadostí o pôžičku.
Ďalej uviedol, že oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov (ďalej len
„oznam“) definuje v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky poskytovania
pôžičiek v súlade s § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o fonde. Prílohy oznamu tvoria vzor
žiadosti o pôžičku pre kalendárny rok 2019, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov
a náhrad. Uviedol, že predkladaný oznam je takmer totožný s oznamom platným
v kalendárnom roku 2018. Vykonané zmeny sa týkajú aktualizácie kalendárnych rokov,
doplnenia postupu vykonávania opráv na zmluve o pôžičke a postupu pri podpisovaní zmluvy
o pôžičke, doplnenia zmien vykonaných v zmluve o pôžičke, či opravy gramatických chýb
a iných zjavných nepresností. P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre
pedagógov v kalendárnom roku 2019 bude vo výške 3 % p.a.
Rada fondu po diskusii rozhodla o rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé termíny na
doručenie žiadostí o pôžičku nasledovne:
- 700 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28.2.2019,
- 700 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30.6.2019 a
- 1 200 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31.10.2019.
Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 1/30012019:
Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na
kalendárny rok 2019 vrátane príloh
Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov na
kalendárny rok 2019 v sume 2 600 000 eur
Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2019
v sume 15 000 eur
Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2019
v sume 1 000 eur
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Oznam o možnosti
predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2019 vrátane príloh na
webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania
T: do 31. 1. 2019
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/30012019:
Za návrh uznesenia:
3
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Jany
Sirotovej
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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s §4 ods. 1
písm. j) zákona o Fonde na podporu vzdelávania 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 Mgr. Jana Sirotová uzavrela so Študentským pôžičkovým fondom (ďalej len
„ŠPF“) zmluvu o pôžičke č. 904/2010 v októbri 2010 vo výške 1327,76 eur. Voči dlžníčke
fond neeviduje v súčasnosti žiadne nedoplatky.
Dňa 23. 1. 2019 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok pôžičky z vážnych sociálnych
a iných zdravotných dôvodov. Po upozornení na nutnosť doplniť doklady preukazujúce
skutočnosti uvedené v žiadosti o odklad splátok pôžičky boli fondu dňa 29.1.2019 doručené
viaceré dokumenty potvrdzujúce tvrdenia dlžníčky uvedené v žiadosti o odklad splátok
pôžičky.
Dlžníčka nemá v súčasnosti nárok na zmluvný odklad splátok, ako ani na žiadny iný odklad
splátok podľa zákona č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde (ďalej len „zákon
o ŠPF“). v znení neskorších predpisov
Na základe uvedených skutočností fond navrhuje dlžníčke fondu Mgr. Jane Sirotovej schváliť
odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu na obdobie v trvaní od februára 2019
do apríla 2019. Lehota splatnosti pôžičky nebude počas trvania odkladu splátok pôžičky
plynúť.
Uznesenie RF č. 2/30012019:
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na
základe Zmluvy o pôžičke č. 904/2010 dlžníčke Mgr. Jane Sirotovej v trvaní od februára 2019
do apríla 2019 vrátane na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 23. 1. 2019
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke
Mgr. Jane Sirotovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu
T: bezodkladne
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/30012019:
Za návrh uznesenia:
3
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
5.Rôzne
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval o prebiehajúcich rokovaniach k návrhu novely
zákona o fonde, ktorou by sa zaviedli tzv. stabilizačné pôžičky, ktoré majú byť poskytované
študentom odborov regulovaných povolaní.
V rámci bodu rôzne boli taktiež prediskutované otázky dokumentov preukazujúcich, že
žiadateľ o pôžičku sa stará o osobu odkázanú na neho výživou a odpisov istiny pôžičiek pre
pedagógov po odpracovaní 5 rokoch v rezorte školstva.
6. Záver
Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie rady
fondu.
Zapísal: Ing. Adriana Orthová

3

Overil:
......................................................
JUDr. Zuzana Muziková
člen rady fondu
Schválil:

......................................................
PhDr. Mária Barteková
predsedníčka rady fondu
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