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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 9. júla 2019 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: Bc, Martin Mlynár, JUDr. Zuzana Muziková, Bc. Filip 

Šuran, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Ivan Šóš Phd. 

 

Neprítomní členovia rady fondu:  

 

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 predchádzajúcich zasadnutí 

3. Voľba predsedu rady fondu 

4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 30. 6. 2019 

5. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku pre akademický rok 2018/2019 

6. Schválenie aktualizácie zmluvy o pôžičke pre pedagógov na kalendárny rok 2019 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

 

P. Kučmáš privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“) a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu. Ďalej 

skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. F. Šuran 

navrhol za overovateľa zápisnice M. Mlynára. P. Kučmáš uviedol, že zapisovateľkou je 

A. Orthová a zároveň požiadal členov rady fondu o zaradenie nového bodu 7 Schválenie 

aktualizácie zmluvy o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 2018/2019 ako dodatočného 

bodu rokovania z dôvodu, že jeho spracovanie a doplnenie vyplynulo z prác na Ozname 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2019/2020 

a zároveň ho bolo nevyhnutné odkonzultovať s právnym zástupcom fondu. Členovia rady 

fondu doplnený program zasadnutia odsúhlasili.  

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

3. Voľba predsedu rady fondu 
 

Členovia rady fondu si po krátkej diskusii na návrh Z. Muzikovej zvolili za predsedu rady 

F. Šurana. 

 

Uznesenie RF č. 1/09072019: 

 

Rada fondu schvaľuje F. Šurana za predsedu rady fondu 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/09072019: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

 

4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov predložených do 30. 6. 2019 

 

F. Šuran 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 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého rada fondu schvaľuje pôžičky. 

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. 

 

P. Kučmáš informoval o priebehu procesu predkladania 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 71 žiadostí v celkovej sume 

pôžičiek 725 700 eur a neschváliť 55 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 544 000 eur. 

 

V rámci diskusie členovia rady požiadali o doplnenie zoznamu kritérií, ktoré žiadatelia 

o pôžičku splnili aj do zoznamu žiadostí o pôžičku, ktoré fond navrhuje na neschválenie 

a o doplnenie dátumu doručenia žiadosti do zoznamu predložených žiadostí o pôžičku. 

 

Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/09072019: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 11 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej 

sume pôžičiek 99 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

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

vzdelávania do 30. júna 2019 v počte 71 a v celkovej sume pôžičiek 725 700 eur 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 44 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume 

pôžičiek 445 000 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 

žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov 

T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia 

zoznamu  schválených pôžičiek 
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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. 2/09072019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

5. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku pre akademický rok 2018/2019 

 

F. Šuran 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 o fonde na podporu vzdelávania, podľa ktorého rada fondu 

schvaľuje pôžičky. 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. 

 

P. Kučmáš informoval o priebehu procesu predkladania a schvaľovania žiadostí o stabilizačnú 

pôžičku. P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí 

o stabilizačnú pôžičku sa odporúča rade fondu schváliť 243 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

486 000 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o pôžičku spĺňajúce podmienky poskytovania 

pôžičiek a neschváliť 16 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 32 000 eur 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 3/09072019: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 16 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 32 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek 

 

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

akademický rok 2018/2019 v počte 243 a v celkovej sume pôžičiek 486 000 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o stabilizačnú pôžičku a neschválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku na webovom 

sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať návrh zmluvy 

o stabilizačnej pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o stabilizačnú pôžičku  
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T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených stabilizačných pôžičiek 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť stabilizačné pôžičky 

podľa uzavretých zmlúv o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o stabilizačnej pôžičke 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie 

zmluvných požiadaviek počas splácania stabilizačných pôžičiek z Fondu na podporu 

vzdelávania 

 T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/09072019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

6. Schválenie aktualizácie zmluvy o pôžičke pre pedagógov na kalendárny rok 2019 

 

F Šuran skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 

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. l) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania, v zmysle ktorého do pôsobnosti rady fondu 

patrí schvaľovanie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním pôžičiek. 

 

Na základe záverov diskusie P. Kučmáš požiadal o stiahnutie materiálu z programu 

zasadnutia rady fondu. 

 

7. Schválenie aktualizácie zmluvy o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 

2018/2019 

 

F. Šuran skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal 

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. l) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania, v zmysle ktorého do pôsobnosti rady fondu 

patrí schvaľovanie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním pôžičiek. 

P. Kučmáš ďalej informoval členov rady fondu, že Zmluva o stabilizačnej pôžičke 

v akademickom roku 2018/2019 (ďalej len „zmluva“) bola radou fondu schválená spolu 

s Oznamom o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 

2018/2019 (ďalej len „Oznam“) na zasadnutí rady fondu dňa 5. júna 2019 po nadobudnutí 

účinnosti novely zákona. 

P. Kučmáš ďalej informoval, že v súčasnosti fond pripravuje zmluvu o pôžičke pre študentov 

v akademickom roku 2019/2020, pričom na základe úprav vykonávaných v zmluve o pôžičke 

pre študentov sa do zmluvy o stabilizačnej pôžičke navrhuje doplniť do čl. VII bod 15 na 

konci odseku veta v znení: „Ak počas trvania odkladu dôjde k opätovnému nástupu na 

štúdium, avšak materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka naďalej trvá, považuje sa 

odklad pôvodne potvrdený podľa bodu 10. tohto článku zmluvy za odklad podľa bodu 2. 

tohto článku zmluvy.“ 
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Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 4/09072019: 

 

Rada fondu schvaľuje aktualizáciu zmluvy o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 

2018/2019 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú zmluvu 

o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 2018/2019 na webovom sídle Fondu na podporu 

vzdelávania 

 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/09072019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

8. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne členovia rady fondu prediskutovali viaceré témy. P. Kučmáš informoval 

o súdnych sporoch vedených s bývalými členmi rady fondu a na základe odporúčaní rady 

fondu bude postupovať v procese vymáhania súdnych rozhodnutí. V rámci bodu rôzne bola 

prerokovaná aj maximálna výška stabilizačných pôžičiek, pričom členovia rady fondu 

jednohlasne podporili riaditeľa fondu v podaní návrhu na zvýšenie výšky stabilizačnej 

pôžičky na 6 000 eur na akademický rok. Členovia rady fondu taktiež prediskutovali tému 

dodatočného schvaľovania pôžičiek z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

z nevrátených zmlúv, tému zabezpečenia pôžičky pre študentov formou ručenia tretích strán 

a doplnenia údajov do predkladaných materiálov. Prediskutovaná bola aj téma zabezpečenia 

financovania stabilizačných pôžičiek pre žiadosti o stabilizačnú pôžičku predložené 

do 31. januára 2020 a 31. marca 2020 vzhľadom na pravidlá vyúčtovania dotácií v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

9. Záver 

 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil 

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 Bc. Martin Mlynár 

 člen rady fondu 
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Schválil: ...................................................... 

 Bc. Filip Šuran 

 predseda rady fondu 


