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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 8. augusta 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. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na akademický rok 2019/2020 vrátane 

príloh 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 

2019/2020 vrátane príloh 

5. Doplnenie a úprava Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 

kalendárny rok 2019 vrátane príloh 

6. Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad ŠPF a PFZP 

7. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie marketingovej kampane na 

rok 2019 

8. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Zoji 

Dubovcovej 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

F. Šuran privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). 

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu. Ďalej skonštatoval, že 

rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. F. Šuran navrhol za overovateľku 

zápisnice Z. Muzikovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou je A. Orthová. F. Šuran požiadal 

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 

F. Šuran informoval členov rady fondu, že všetky úlohy z predchádzajúcich zasadnutí boli 

splnené alebo sú v plnení. 

 

3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 

2018/2019 vrátane príloh 

 

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 podľa čl. 8 

ods. 9 písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“). Materiál bol 
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vypracovaný 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 (ďalej len 

„vnútorný predpis č. 1/2019“). 

 

P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných 

prostriedkov na pôžičky pre študentov a s tým súvisiacim návrhom na úpravu maximálnej 

výšky pôžičky pre študentov. Uviedol, že Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) 

vďaka efektívnemu hospodáreniu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok 

pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch disponuje väčším objemom finančných 

prostriedkov a preto navrhuje vyčleniť z rozpočtu fondu na pôžičky pre študentov finančné 

prostriedky vo výške 4 500 000 eur, ktoré je nevyhnutné rozdeliť na jednotlivé termíny na 

doručenie žiadostí o pôžičku. V súvislosti so zvýšením objemu finančných prostriedkov 

navrhol zvážiť aj úpravu maximálnej výšky pôžičky. 

 

Ďalej uviedol, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na 

akademický rok 2019/2020 (ďalej len „oznam pre študentov“) definuje v súlade s vnútorným 

predpisom č. 1/2019 základné podmienky poskytovania pôžičiek ustanovené v § 17 ods. 2 

a § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). Prílohy oznamu pre študentov tvoria vzor žiadosti 

o pôžičku pre akademický rok 2019/2020, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov 

a náhrad. Uviedol, že predkladaný oznam pre študentov je takmer totožný s oznamom platným 

v akademickom roku 2018/2019, pričom najzásadnejšími zmenami bolo doplnenie odkladu 

splátok a osobitného odkladu splátok o nový typ odkladu z dôvodu nástupu na dobrovoľnú 

vojenskú prípravu a úprava časti 3 žiadosti o pôžičku a príslušných častí oznamu pre študentov 

v nadväznosti na zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona proti byrokracii“), ktorá s účinnosťou 

od 1. 9. 2019 zrušuje povinnosť pre niektorých žiadateľov o pôžičku predkladať potvrdenie 

o návšteve školy. V ozname pre študentov bol taktiež na základe odporúčaní Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravený popis niektorých príloh preukazujúcich splnenie 

kritérií na uprednostnenie žiadateľa. 

 

V Sadzobníku poplatkov a náhrad bolo vykonané zlúčenie poplatkov týkajúcich sa vrátenia 

dokumentov dlžníkom do jedného poplatku s rovnakou sadzbou, zosúladenie textácie medzi 

jednotlivými sadzobníkmi a úprava poznámok k niektorým položkám. 

 

P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre študentov v akademickom roku 

2019/2020 je vo výške 3,00% p. a. 

 

Rada fondu po diskusii rozhodla o rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé termíny na 

doručenie žiadostí o pôžičku pre študentov nasledovne: 

- 1 500 000 eur na žiadosti o pôžičku pre študentov doručené do 15. 9. 2019 a 

- 3 000 000 eur na žiadosti o pôžičku pre študentov doručené do 31. 10. 2019. 

Rada fondu taktiež po diskusii rozhodla o úprave maximálnej výšky pôžičky pre študentov 

nasledovne: 

- 3 500 eur pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a  

- 6 000 eur pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie RF č. 1/08082019: 

Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov 

vrátane príloh s pripomienkami. 

 

Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

4,5 mil.  eur. 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 3 500 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 6 000 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 500 eur. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam o 

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

príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 T: do 9. 8. 2019 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/08082019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 

2019/2020 vrátane príloh 

 

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 podľa čl. 8 

ods. 9 písm. l) štatútu. Materiál sa taktiež predkladá v súlade s vnútorným predpisom č. 1/2019. 

 

Ďalej informoval, že v akademickom roku 2019/2020 sú na poskytovanie stabilizačných 

pôžičiek vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 176 000 eur (rozdiel celkovej 

poskytnutej dotácie, prostriedkov určených na správu fondu a prostriedkov schválených pre 

akademický rok 2018/2019).  

 

P. Kučmáš ďalej navrhol, aby vzhľadom na časové obmedzenie použitia a zúčtovania 

prostriedkov z dotácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ako aj neistotu vo vzťahu k získaniu dotácie na 

kalendárny rok 2020 boli všetky prostriedky určené na stabilizačné pôžičky k dispozícii už v 

rámci prvého termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 

2019/2020 (15. 9. 2019). Nevyčerpané finančné prostriedky budú následne použité na 

poskytnutie stabilizačných pôžičiek v ďalších termínoch pri dodržaní zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

P. Kučmáš taktiež uviedol, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku 

na akademický rok 2019/2020 (ďalej len „oznam o stabilizačných pôžičkách“) definuje 
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v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek a 

že predkladaný oznam o stabilizačných pôžičkách je takmer totožný s oznamom 

o stabilizačných pôžičkách platným na akademický rok 2018/2019, pričom najzásadnejšími 

zmenami bola úprava skupiny oprávnených žiadateľov v nadväznosti na ustanovenie § 23c ods. 

6 zákona o fonde a úprava časti 3 žiadosti o pôžičku a príslušných častí oznamu 

o stabilizačných pôžičkách v nadväznosti na novelu zákona proti byrokracii. 

 

V Sadzobníku poplatkov a náhrad bolo vykonané zlúčenie poplatkov týkajúcich sa vrátenia 

dokumentov dlžníkom do jedného poplatku s rovnakou sadzbou, zosúladenie textácie medzi 

jednotlivými sadzobníkmi a úprava poznámok k niektorým položkám. 

 

P. Kučmáš zároveň upozornil členov rady fondu, že momentálne nie je určená výška pomernej 

časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky v prípade 

vykonávania nedostatkového regulovaného povolania, nakoľko k 7. 8. 2019 nebol vydaný 

všeobecne záväzný právny predpis (ďalej len „VZPP“), ktorý túto problematiku rieši. Vydanie 

VZPP sa na základe komunikácie s ministerstvom školstva predpokladá v prvej polovici 

septembra 2019. 

 

Úroková sadzba stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2019/2020 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. 2/08082019: 

Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na 

akademický rok 2019/2020 vrátane príloh. 

 

Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky na 

akademický rok 2019/2020 v sume 2 176 000 eur. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 vrátane 

príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania. 

 T: do 9. 8. 2019 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/08082019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Doplnenie a úprava Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2019 vrátane príloh 

 

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 na základe čl. 

8 ods. 9 písm. l) štatútu. 
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P. Kučmáš pripomenul, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

na kalendárny rok 2019 (ďalej len „oznam pre pedagógov“) bol radou fondu schválený na 

zasadnutí dňa 30. januára 2019 a aktualizovaný na zasadnutí rady dňa 5. júna 2019. 

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. septembra 2019, 

ako aj novelu zákona proti byrokracii je nevyhnutné aktualizovať, okrem iného, aj oznam pre 

pedagógov a jeho prílohy. V súlade s týmito zmenami boli aktualizované definície 

oprávnených žiadateľov o pôžičku pre pedagógov, bola vykonaná úprava časti 4 žiadosti 

o pôžičku a úprava popisu niektorých príloh preukazujúcich splnenie kritérií na uprednostnenie 

žiadateľa na základe pripomienok odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a následne pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 3/08082019: 

 

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. 3/08082019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Úprava sadzobníkov poplatkov a náhrad ŠPF a PFZP 

 

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 za účelom zosúladenia sadzobníkov 

poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu 

a z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (ďalej len „sadzobníky“) s aktuálnymi 

sadzobníkmi pre pôžičky poskytované pre študentov a pedagógom z Fondu na podporu 

vzdelávania. 

 

Úpravy sa týkajú: 

 

- Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom 

pôžičkovom fonde, 

- sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Pôžičkovom fonde 

pre začínajúcich pedagógov, 

 

V rámci úprav sadzobníkov boli vypustené niektoré položky, za ktoré sa neúčtujú žiadne 

poplatky, boli zlúčené poplatky týkajúce sa vrátenia dokumentov dlžníkov do jedného 

s rovnakou sadzbou poplatku, boli zosúladené textácie so sadzobníkmi poplatkov a náhrad pre 
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pôžičky poskytované z FnPV a rozšírené a upravené poznámky k niektorým položkám 

sadzobníkov s cieľom bližšie zadefinovať daný poplatok a dôvody, za ktoré sa účtuje. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 4/08082019: 

 

Rada fondu schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o 

Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 9. 8. 2019 

 

Rada fondu schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 9. 8. 2019 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle fondu  

 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/08082019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie marketingovej kampane 

na rok 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 v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. 

h, bod xvi. Organizačného poriadku fondu a čl. 6 ods. 7 písm. d štatútu, 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 nakoľko fond nemá dostatočné administratívne kapacity, skúsenosti 

s aktívnou marketingovou propagáciou na sociálnych sieťach, nedisponuje adekvátnym 

softvérovým vybavením (grafické programy) a nemá k dispozícii aktívnu kreditnú kartu, 

navrhuje sa za účelom zabezpečenia marketingovej kampane na rok 2019 realizovať verejné 

obstarávanie vo forme zákazky s nízkou hodnotou. Marketingová kampaň na rok 2019 má byť 

primárne zameraná na intenzívnu komunikáciu s cieľovou skupinou.  

 

Maximálna cena za marketingovú kampaň na rok 2019 bola stanovená na základe údajov 

získaných prostredníctvom prieskumu trhu v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V rámci stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky bolo oslovených 6 spoločností. Na 

základe predložených cenových ponúk bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená na 

11 500 EUR bez DPH. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie RF č. 5/08082019: 

Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie Marketingovej 

kampane na rok 2019 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie na 

zabezpečenie Marketingovej kampane na rok 2019 

 T: 10. 8. 2019 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu 

o výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie Marketingovej kampane na rok 2019 

 T: na najbližšom zasadnutí rady 

fondu po úspešnej realizácii verejného 

obstarávania 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/08082019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

8. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Zoji 

Dubovcovej 

 

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 základe § 4 ods. 1 písm. 

j) zákona o fonde, 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. Zoja Dubovcová uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 4555414109 

vo výške 15 000 eur. Splatnosť pôžičky nastala od januára 2016. Voči dlžníčke fond neeviduje 

žiadne nedoplatky. 

 

Dňa 23. júla 2019 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania rodičovskej 

dovolenky. Nakoľko dlžníčka Mgr. Zoja Dubovcová 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 schváliť Mgr. Zoji Dubovcovej odklad splátok z iného 

kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke 

č. 4555414109 počas trvania rodičovskej dovolenky od augusta 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. 

 

Uznesenie RF č. 6/08082019: 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej 

na základe Zmluvy o pôžičke č. 4555414109 dlžníčke Mgr. Zoji Dubovcovej v trvaní od 

augusta 2019 do augusta 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 23. júla 

2019 
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Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 

Mgr. Zoji Dubovcovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

počas rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke 

č. 4555414109 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 6/08082019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

9. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne bola otvorená téma zrušenia ručenia tretími stranami na pôžičke pre 

študentov, respektíve zabezpečenia ručenia pomocou poisťovne, alebo banky. M. Mlynár 

v tejto súvislosti navrhol možnosť progresívneho zvyšovania príjmu ručiteľa v prípade väčšej 

celkovej sumy pôžičky pre študentov. 

 

V súvislosti s plánovanými marketingovými aktivitami fondu P. Kučmáš otvoril otázku užšej 

marketingovej spolupráce medzi fondom a Študentskou radou vysokých škôl. V rámci 

blížiacich sa zápisov na jednotlivé vysoké školy bola dohodnutá výroba spoločných 

informačných brožúr, ktoré budú prezentovať činnosť fondu a Študentskej rady vysokých škôl. 

 

10. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: ...................................................... 

 JUDr. Zuzana Muziková 

 členka rady fondu 

 

 

   

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

 Bc. Filip Šuran 

 predseda rady fondu 


