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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 18. októbra 2019 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Ivan 

Šóš PhD. 

 

Neprítomní členovia rady fondu: Bc. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran 

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová, 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. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 15. 9. 2019 

4. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku predložených do 15. 9. 2019 

5. Doplnenie a úprava zmlúv o pôžičke 

6. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Anikó 

Horváth 

7. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Márie 

Skuhrovej 

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

Jadroňovej 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

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

fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní traja členovia rady fondu. M. Mlynár a F. 

Šuran sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí. Nakoľko sa predseda rady fondu F. Šuran 

ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí a nepoveril zastupovaním nikoho z ostatných členov rady 

fondu, prítomní členovia rady fondu pristúpili k zvoleniu zastupujúceho predsedu rady fondu 

hlasovaním. V. Kyselicová a I. Šóš navrhli, aby zasadnutie rady fondu dňa 18.10.2019 viedla 

Z. Muziková. 

 

Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/18102019: 

Rada fondu schvaľuje Z. Muzikovú na vedenie zasadnutia rady fondu dňa 18.10.2019 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/18102019: 

Za návrh uznesenia: 2 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 
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Z. Muziková skonštatovala, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie rady 

fondu. Navrhla za overovateľa zápisnice V. Kyselicovú. Skonštatovala, že zapisovateľkou 

je J. Zvozilová. Z. Muziková sa spýtala 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 

Z. Muziková informovala členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich 

zasadnutí  boli splnené alebo sú v plnení. 

 

 

3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov predložených do 15. 9. 2019 

Z. Muziková 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 v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania 

(ďalej len „zákon o fonde“) 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 podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku 

pre študentov. Po zhrnutí celého priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí 

o pôžičku pre študentov P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených 

žiadostí o pôžičku pre študentov sa odporúča rade fondu schváliť 377 žiadostí v celkovej 

výške pôžičiek 1 209 900 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o pôžičku spĺňajúce podmienky 

poskytovania pôžičiek. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/18102019: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 47 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

131 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok  poskytovania pôžičiek 

 

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

vzdelávania do 15. septembra 2019 v počte 377 a v celkovej sume pôžičiek 1 209 900 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o pôžičku pre študentov a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov 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 študentov 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky 

podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 
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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 z Fondu na podporu vzdelávania 

 T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku predložených do 15. 9. 2019 

Z. Muziková 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 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 105 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

210 000 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o stabilizačnú pôžičku spĺňajúce podmienky 

poskytovania stabilizačných pôžičiek a neschváliť štyri žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

8 000 eur. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 4/18102019: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie štyroch žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej 

sume pôžičiek 8 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných 

pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o stabilizačnú pôžičku predložené Fondu na podporu 

vzdelávania do 15. septembra 2019 v počte 105 a v celkovej sume pôžičiek 210 000 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 podmienok počas splácania stabilizačných pôžičiek z Fondu na podporu 

vzdelávania 

 T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Doplnenie a úprava zmlúv o pôžičke 
Z. Muziková 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. 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 na rokovanie je predkladaná doplnená a 

upravená Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania v akademickom roku 

2019/2020, Zmluva o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 2019/2020 a Zmluva 

o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania v kalendárnom roku 2019 (ďalej spolu len 

„zmluvy o pôžičke“). Zmluvy o pôžičke boli radou fondu schválené ako súčasť príslušných 

oznamov o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.  

Zmeny v zmluvách o pôžičke boli vykonané v súvislosti so vzniknutými otázkami pri podpise 

zmlúv o pôžičke pre pedagógov, ako aj zmlúv o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 

2018/2019. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 5/18102019: 

Rada fondu schvaľuje aktualizovanú zmluvu o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

v akademickom roku 2019/2020 s pripomienkami 

 

Rada fondu schvaľuje aktualizovanú zmluvu o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu 

vzdelávania v akademickom roku 2019/2020 s pripomienkami 

 

Rada fondu schvaľuje aktualizovanú zmluvu o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

v kalendárnom roku 2019 s pripomienkami 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválené zmluvy 

o pôžičke na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 
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 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

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

Anikó Horváth 

Z. Muziková 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 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. Anikó Horváth uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 5272116082 

vo výške 4 000 eur. Splatnosť pôžičky nastala od januára 2017. Voči dlžníčke fond neeviduje 

žiadne nedoplatky. 

Dňa 8. októbra 2019 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky. K žiadosti bolo priložené potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Dunajská Streda o poberaní rodičovského príspevku od 18. apríla 2018 a rodný list 

dieťaťa narodeného v septembri 2017. O osobitný odklad splátok z titulu nástupu na 

rodičovskú dovolenku môže dlžníčka požiadať v zmysle zmluvy o pôžičke za predpokladu 

doloženia príslušných dokladov a ak písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 

30 dní od nástupu na rodičovskú dovolenku.  

Dlžníčka Mgr. Anikó Horváth oznámila nástup na rodičovskú dovolenku po uplynutí 30 dní 

od nástupu na rodičovskú dovolenku, preto nemá nárok na zákonný odklad splátok podľa 

čl. IX ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke.  

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Anikó Horváth schváliť odklad splátok z iného 

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

č. 5272116082 počas trvania rodičovskej dovolenky od novembra 2019 do septembra 2020, 

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. 6/18102019: 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej 

na základe Zmluvy o pôžičke č. 5272116082 dlžníčke Mgr. Anikó Horváth v trvaní od 

novembra 2019 do septembra 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

8. októbra 2019 

 

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

Mgr. Anikó Horváth potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

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

č. 5272116082 

T: bezodkladne 
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Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 6/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

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

Márie Skuhrovej 

Z. Muziková 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 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. Mária Skuhrová uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 4731616016 

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

neeviduje žiadne nedoplatky. 

Dňa 10. októbra 2019 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky. K žiadosti bolo priložené potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Poprad o poberaní rodičovského príspevku od 1. augusta 2019 a rodný list dieťaťa 

narodeného v januári 2019. O osobitný odklad splátok z titulu nástupu na rodičovskú 

dovolenku môže dlžníčka požiadať v zmysle zmluvy o pôžičke za predpokladu doloženia 

príslušných dokladov a ak písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní 

od nástupu na rodičovskú dovolenku.  

Dlžníčka Mgr. Mária Skuhrová oznámila nástup na rodičovskú dovolenku po uplynutí 30 dní 

od nástupu na rodičovskú dovolenku, preto nemá nárok na zákonný odklad splátok podľa 

čl. IX ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke.  

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Márii Skuhrovej schváliť odklad splátok z iného 

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

č. 4731616016 počas trvania rodičovskej dovolenky od novembra 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. 7/18102019: 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej 

na základe Zmluvy o pôžičke č. 4731616016 dlžníčke Mgr. Márii Skuhrovej v trvaní od 

novembra 2019 do augusta 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

10. októbra 2019 

 

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

Mgr. Márii Skuhrovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

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

č. 4731616016 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 7/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

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

Valérie Jadroňovej 

Z. Muziková 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 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. Valéria Jadroňová uzavrela s Pôžičkovým fondom pre začínajúcich 

pedagógov Zmluvu o pôžičke č. 34637(ďalej len „zmluva o pôžičke PFZP“) vo výške 

8 298,48 eur. Splatnosť pôžičky nastala od júna 2010. Následne uzavrela dlžníčka s fondom 

zmluvu o pôžičke č. 3463714075 (ďalej len „zmluva o pôžičke FnPV“) vo výške 5 000 eur. 

Splatnosť pôžičky nastala od januára 2015. Voči dlžníčke fond neeviduje žiadne nedoplatky 

k obidvom zmluvám. 

Dňa 8. októbra 2019 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky. K žiadosti bolo priložené potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Považská Bystrica o poberaní rodičovského príspevku od 11. júla 2018 a rodný list 

dieťaťa narodeného v januári 2017.  

V zmysle zmluvy o pôžičke  PFZP dlžníčka nemá nárok na zákonný odklad, nakoľko už 

uplynulo viac ako päť rokov od skončenia štúdia. 

V zmysle zmluvy o pôžičke FnPV môže dlžníčka požiadať o  osobitný odklad splátok z titulu 

nástupu na rodičovskú dovolenku za predpokladu doloženia príslušných dokladov a ak 

písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní od nástupu na rodičovskú 

dovolenku. Dlžníčka Mgr. Valéria Jadroňová oznámila nástup na rodičovskú dovolenku po 

uplynutí 30 dní od nástupu na rodičovskú dovolenku, preto nemá nárok na zákonný odklad 

splátok podľa čl. IX ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke FnPV. 

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Valérii Jadroňovej schváliť odklad splátok z iného 

kvalifikovaného dôvodu podľa čl. VIII ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke PFZP, ako aj 

odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 Zmluvy 

o pôžičke č. 3463714075 počas trvania rodičovskej dovolenky od novembra 2019 do 

decembra 2020.  

V prípade zmluvy o pôžičke PFZP dlžníčka nebude musieť pôžičku počas trvania odkladu 

splátok splácať, ale táto sa jej bude riadne úročiť a po skončení odkladu splátok bude z tohto 

titulu istina pôžičky navýšená o úrok pôžičky pripisovaný počas trvania odkladu. 

V prípade zmluvy o pôžičke FnPV bude dlžníčka počas trvania odkladu splátok splácať len 

úroky z istiny a nie samotnú istinu. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 8/18102019: 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej 

na základe Zmluvy o pôžičke č. 34637 dlžníčke Mgr. Valérii Jadroňovej v trvaní od 

novembra 2019 do decembra 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

8. októbra 2019 
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Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 

základe Zmluvy o pôžičke č. 3463714075 dlžníčke Mgr. Valérii Jadroňovej v trvaní od 

novembra 2019 do decembra 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

8. októbra 2019 

 

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

Mgr. Valérii Jadroňovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 

dôvodu počas rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. VIII ods. 12 dodatku 

k zmluve o pôžičke č. 34637 z 26. mája 2010 

T: bezodkladne 

 

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

Mgr. Valérii Jadroňovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 

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

o pôžičke č. 3463714075  

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 8/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

9. Rôzne 

P. Kučmáš informoval členov rady fondu o výsledkoch verejného obstarávania na 

marketingovú kampaň 2019. Úspešná vyhodnotená ponuka bola od spoločnosti BOOST 

AGENCY s.r.o., ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku. Ďalej P. Kučmáš informoval o 

stave verejného obstarávania na nový Informačný systém fondu. 

 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o komunikácii s generálnym 

riaditeľom sekcie vysokých škôl J. Jurkovičom z ktorej vyplynulo, že v prípade ak sa 

nevyčerpajú všetky finančné prostriedky určené na stabilizačné pôžičky, by fond mohol 

požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu účelu použitia 

finančných prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky na pôžičky pre pedagógov. 

 

Uznesenie RF č. 9/18102019: 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania, ak bude zrejmé, že finančné 

prostriedky určené na stabilizačné pôžičky nebudú vyčerpané, požiadať ministerku školstva, 

vedy, výskumu a športu SR o zmenu účelu ich použitia na pôžičky pre pedagógov 

T: 4. 11. 2019 
 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 9/18102019: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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10. Záver 

Z. Muziková poďakovala všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončila 

zasadnutie rady fondu.  

 

 

Zapísal: Jana Zvozilová 

 

 

Overil: 

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

  Mgr. Viera Kyselicová 

 člen rady fondu 

 

   

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

 JUDr. Zuzana Muziková 

 poverená vedením zasadnutia  

 rady fondu dňa 18.10.2019 


