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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 
konaného dňa 5. júna 2019 

 
 
Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, PhDr. Mária Barteková, PhD., Doc. 
Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. Viera Kyselicová, Mgr. Matej Martovič PhD. 
 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Mgr. Juraj Jarolín, Jana Zvozilová 
 
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. Dodatok č. 5 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 
4. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 
5. Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku 

a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali 
žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku 

6. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 
2018/2019 vrátane príloh 

7. Doplnenie a úprava Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 
kalendárny rok 2019 vrátane príloh 

8. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov 
formou stravných poukážok 

9. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Márii 
Tokarčíkovej  

10. Rôzne 
11. 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 Z. Muzikovú. Skonštatovala, že zapisovateľkou 
je J. Zvozilová. 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 sa priebežne plnia. 
 
 
3. Dodatok č. 5 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 
M. Barteková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 
a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  



 2

P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 1 
písm. c) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 ods. 2 Štatútu Fondu na podporu vzdelávanie (ďalej len 
„štatút“), podľa ktorých rada fondu schvaľuje štatút len na základe súhlasu štvorpätinovej 
väčšiny všetkých členov rady fondu a takto schválený dodatok štatútu nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom schválenia v rade fondu. 
Ďalej informoval členov rady, že v štatúte boli vykonané najmä úpravy súvisiace 
s nadobudnutím účinnosti zákona č. 140/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„novela zákona“) – zavedením nového typu pôžičiek. Zároveň boli v štatúte vykonané aj 
zmeny vyplývajúce z úpravy limitov pre verejné obstarávanie, ako aj oprava gramatických 
a iné textových nepresností. 
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 1/05062019: 
Rada fondu schvaľuje Dodatok č. 5 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 
5. júna 2019 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 5 k Štatútu 
Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť konsolidované znenie 
Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 
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 § 4 ods. 1, písm. c ) zákona a ustanovenia čl. 12 ods. 3 Organizačného poriadku fondu.  
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku fondu reflektuje na zmeny, ktoré vyplývajú z novely 
zákona o fonde a to úpravou pracovných úloh jednotlivých zamestnancov oddelenia pôžičiek, 
Taktiež obsahuje úpravy týkajúce sa zosúladenia organizačného poriadku s ostatnými 
vnútornými predpismi fondu, došlo k úpravám textu s cieľom zlúčiť informácie týkajúce sa 
rovnakej oblasti do jedného článku a boli opravené gramatické a iné textové nepresnosti. 
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 2/05062019: 
Rada fondu schvaľuje dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 
s účinnosťou od 5. júna 2019 
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Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Dodatok č. 4 
k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť úplné znenie 
Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

    T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí 

o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, 
ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku 

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 návrh vnútorného predpisu vychádza z novely zákona a aktuálne 
platného vnútorného predpisu rady fondu č 2/2017, pričom obsahuje postup schvaľovania 
všetkých pôžičiek poskytovaných fondom. Zároveň informoval, že schválením nového 
predpisu sa v plnej miere ruší a nahrádza aktuálne platný predpis č. 2/2017 k tej istej veci. 
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 3/05062019: 
Rada fondu schvaľuje Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 
žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, 
ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku s účinnosťou od 5. júna 
2019 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Vnútorný predpis 
č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí 
o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku 
alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania postupovať pri posudzovaní 
predložených žiadostí o pôžičku v súlade so schváleným vnútorným predpisom č. 1/2019 

           T: priebežne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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6. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku 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. l) Štatútu fondu. Materiál sa taktiež predkladá v súlade s Vnútorným 
predpisom č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí 
o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku 
alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku. 
Novelou bol zavedený nový typ pôžičiek, tzv. stabilizačných pôžičiek určených pre študentov, 
ktorí sa pripravujú na výkon nedostatkového regulovaného povolania. 
V akademickom roku 2018/2019 sú na poskytovanie stabilizačných pôžičiek vyčlenené 
finančné prostriedky v celkovom objeme 2 662 000 eur, ktoré budú fondu poskytnuté 
z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Zmluvy o poskytnutí 
dotácie na stabilizačné pôžičky. 
Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 
definuje v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky poskytovania stabilizačných 
pôžičiek. Prílohy tvoria vzor žiadosti o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019, 
vzor zmluvy o stabilizačnej pôžičke a Sadzobník poplatkov a náhrad. Úroková sadzba 
stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2018/2019 bude vo výške 3,00% p.a. 
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 4/05062019: 
Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na 
akademický rok 2018/2019 vrátane príloh  
 
Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky v sume 
2 662 000 eur za predpokladu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na 
stabilizačné pôžičky 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 
o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 vrátane 
príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 5. 6. 2019 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
7. Doplnenie a úprava Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na  kalendárny rok 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. l) Štatútu fondu. Ďalej informoval, že v súvislosti novelou zákona je 
nevyhnuté aktualizovať aj Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov 
za kalendárny rok 2019.  
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Do oznamu a jeho príloh boli zapracované zmeny vyplývajúce z novely zákona a boli upravené 
gramatické chyby a logické nedostatky. Zároveň bol upravený Sadzobník poplatkov a náhrad 
tak, že sa vypustila položka „poplatky banky za prevod“, keďže prevody sú bezplatné na 
účtoch v Štátnej pokladnici. 
 
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 5/05062019: 
Rada fondu schvaľuje aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 
pedagógov na kalendárny rok 2019 vrátane príloh 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 
o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2019 vrátane 
príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 
 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
8. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania 

zamestnancov formou stravných poukážok 
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 v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. 
h, bod xvi. Organizačného poriadku fondu a čl. 6 ods. 7 písm. d Štatútu fondu, podľa ktorého 
riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady fondu o nákupoch alebo predajoch v hodnote 
vyššej ako 3 000 eur bez DPH a to formou predloženia zámeru verejného obstarávania na 
schválenie rade fondu.  
Zároveň informoval, že v zmysle §152 ods. 2 zákona 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov je fond povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie.  
P. Kučmáš uviedol, že predpokladaná hodnota zákazky – Zabezpečenie stravovania 
zamestnancov fondu formou stravných poukážok sa navrhuje na  úrovni maximálne 12 375 eur 
vypočítanú ako súčin predpokladaného maximálneho počtu zakúpených stravných poukážok 
a hodnoty jednej poukážky.  
Ďalej informoval, že fond má v súčasnosti uzatvorenú rámcovú zmluvu o zabezpečení 
stravovania zamestnancov formou stravných poukážok so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o. 
od 1.7.2018 do 30.6.2019 v rámci verejného obstarávania vyhláseného prostredníctvom 
Elektronického trhoviska. 
Vzhľadom k skutočnosti, že dodanie stravných poukážok je možné považovať za službu bežne 
dostupnú na trhu, fond navrhuje verejné obstarávanie na zabezpečenie stravovania 
zamestnancov formou stravných poukážok realizovať prostredníctvom Elektronického 
trhoviska, pričom výsledkom verejného obstarávania by bolo uzatvorenie rámcovej zmluvy 
s platnosťou na 12 mesiacov od 1. 7. 2019. Počet zamestnancov, ktorým budú poskytované 
stravné poukážky, ako ani hodnota stravnej poukážky sa nebude meniť. 
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Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 6/05062019: 
Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania 
zamestnancov formou stravných poukážok 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie na 
zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

T: 17. 6. 2019 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 
o výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou 
stravných poukážok 

T: na najbližšom zasadnutí rady fondu po    
úspešnej realizácii verejného 
obstarávania 

 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 6/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
9. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. 

Márii Tokar číkovej 
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 § 4 ods. 1 písm. 
j) zákona, 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. Mária Tokarčíková uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 4893616095 
vo výške 12 000 eur. Splatnosť pôžičky nastala od januára 2016. Voči dlžníčke fond neeviduje 
žiadne nedoplatky. 
Dňa 23. mája 2019 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania 
rodičovskej dovolenky. Nakoľko dlžníčka Mgr. Mária Tokarčíková oznámila nástup na 
rodičovskú dovolenku po uplynutí 30 dní od nástupu na rodičovskú dovolenku, nemá nárok na 
zákonný odklad splátok podľa čl. IX ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke.  
Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Márie Tokarčíkovej schváliť odklad splátok z iného 
kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke 
č. 4893616095 počas trvania rodičovskej dovolenky od júna 2019 do augusta 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. 
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Uznesenie RF č. 7/05062019: 
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej 
na základe Zmluvy o pôžičke č. 4893616095 dlžníčke Mgr. Márii Tokarčíkovej v trvaní od 
júna 2019 do augusta 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 23. mája 2019 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 
Mgr. Márii Tokarčíkovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 
dôvodu počas rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy 
o pôžičke č. 4893616095 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 7/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
10. Rôzne 
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval o tom, že s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ešte nebola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky. Ďalej 
informoval o blížiacom sa konci funkčného obdobia rady fondu a dozornej rady.  
 
M. Barteková navrhla P. Kučmášovi zvýšenie funkčného platu o 10% na základe výsledkov 
činnosti fondu, pozitívneho hospodárenia fondu, ako aj úspešného procesu implementácie 
stabilizačných pôžičiek. Členovia rady fondu po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 8/05062019: 
Rada fondu schvaľuje riaditeľovi fondu P. Kučmášovi navýšenie funkčného platu o 10% 
od 1. júla 2019 
 
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 8/05062019: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
11. Záver 
Predsedníčka rady fondu poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu za účasť 
a ukončila zasadnutie rady fondu. 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
Overil: 
 ...................................................... 
 JUDr. Zuzana Muziková 
 člen rady fondu 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 PhDr. Mária Barteková, PhD. 
 predsedníčka rady fondu 


