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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 19. decembra 2019 

 

 

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

Šóš PhD., Bc. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran 

 

Prizvaní: : doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. Ing. 

Vladimír Hiadlovský, PhD., PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová 

 

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.  Žiadosť o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 Natálie Papučíkovej 

4. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2019 

5. Rôzne 

6. 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 overovateľa zápisnice 

M. Mlynára. 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. 

F. Šuran zároveň privítal na zasadnutí prítomných členov dozornej rady Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“). V. Hiadlovský sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí. 

 

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 

 

F. Šuran informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené alebo sú v plnení. 

 

 

3. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 Natálie Papučíkovej 

 

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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, 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 
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o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku 

alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku, ako aj z dôvodu čo najskoršieho možného poskytnutia 

stabilizačnej pôžičky žiadateľke. 

 

Ďalej informoval, že na základe telefonického upozornenia žiadateľky, pani Natálie 

Papučíkovej, a následnej kontroly bolo zistené, že došlo k administratívnej chybe zo strany 

fondu, kedy bola obálka so žiadosťou pani Natálie Papučíkovej neotvorená omylom založená 

do obálok určených na skartáciu. Žiadosť pani Papučíkovej bola fondu doručená dňa 

3. 10. 2019. V čase doručenia žiadosti, táto spĺňala podmienky poskytovania pôžičiek, 

administratívnou chybou fondu však nebola zaradená do zoznamu žiadostí o 

stabilizačnú pôžičku navrhnutých na schválenie. Z tohto dôvodu P. Kučmáš požiadal členov 

rady fondu o dodatočné schválenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku pani Natálie Papučíkovej. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu a posúdení dôvodov na 

dodatočné schválenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku pani Natálie Papučíkovej pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/19122019: 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosť o stabilizačnú pôžičku doručenú Fondu na podporu vzdelávania 

do 31. októbra 2019 vo výške 2 000 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú žiadosť o 

stabilizačnú pôžičku v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku na webovom sídle 

Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať žiadateľke návrh zmluvy 

o stabilizačnej pôžičke  

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť stabilizačnú pôžičku 

podľa uzavretej zmluvy 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 stabilizačnej pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 1/19122019:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 11. 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 
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informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako iniciatívny materiál 

s cieľom informovať členov rady fondu o stave fondu a čerpaní rozpočtu  k 30.11.2019.  

Ďalej informoval o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na pôžičky pre študentov a na 

pôžičky pre pedagógov uzatvorenej podľa § 8 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na 

podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov na základe uznesenia vlády SR č 626/2019 

zo dňa 18.12.2019, ktorým bola schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov 

pôvodne určených na stabilizačné pôžičky v prospech pôžičiek pre študentov a pôžičiek pre 

pedagógov. P. Kučmáš taktiež informoval o prebiehajúcom procese prípravy Zmluvy 

o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky na rok 2020. 

V súvislosti s hospodárením fondu P. Kučmáš uviedol, že hospodársky výsledok za obdobie 

január až november 2019 predstavuje zisk vo výške 107 104,72 eur. Predpokladaný účtovný 

hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu na rok 2019 predstavuje stratu vo 

výške 73 325 eur. P. Kučmáš ale vyjadril presvedčenie, že fond by na základe pozitívnych 

hospodárskych výsledkov k 30. novembru 2019 mohol v roku 2019 hospodáriť so ziskom 

alebo len veľmi miernou stratou.  

 

Členovia rady fondu po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/19122019: 

 

Rada fondu berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu 

k 30. novembru 2019 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na 

rok 2019 

T: priebežne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 2/19122019:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne riaditeľ fondu požiadal o prerokovanie materiálu Odvolanie voči 

rozhodnutiu o neschválení žiadosti o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 

Lucie Oravcovej. 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 žiadosť o stabilizačnú pôžičku žiadateľky pani 

Lucie Oravcovej bola do fondu doručená dňa 5.11.2019 v otvorenej obálke, na ktorej bola 

pečiatka Fondu na podporu umenia, dátum 31.10.2019 a text „Otvorené omylom“. Z obálky je 

teda evidentné, že žiadosť o stabilizačnú pôžičku bola chybou pošty doručená na adresu Fondu 

na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, kde bola aj dňa 31.10.2019 omylom 

otvorená. Z prednej strany obálky je taktiež evidentné, že žiadosť bola posielaná 1.triedou dňa 

30.10.2019 z pošty Liptovský Mikuláš. Nebyť chyby pošty je možné predpokladať, že žiadosť 

o stabilizačnú pôžičku žiadateľky Lucie Oravcovej by bola fondu doručená do stanoveného 

termínu (31.10.2019). V čase doručenia žiadosti by táto spĺňala podmienky poskytovania 

pôžičiek, doručením do fondu po zákonnom termíne však bola zaradená do zoznamu žiadostí 

o stabilizačnú pôžičku navrhnutých na neschválenie, nakoľko v tom čase ešte nebolo jasné, či 
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budú z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo 

školstva“) vyčlenené finančné prostriedky na stabilizačné pôžičky aj na rok 2020 alebo nie. 

E. Burda, ako člen dozornej rady odporučil členom rady fondu postúpiť tento prípad na 

vyjadrenie právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a požiadať 

univerzitu o zovšeobecňujúce stanovisko k splneniu podmienok na doručenie žiadosti 

o pôžičku uvedených v §13b ods. 6 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

v znení neskorších predpisov v takýchto prípadoch. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 3/19122019: 

 

Rada fondu berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti o stabilizačnú 

pôžičku v akademickom roku 2019/2020 Lucie Oravcovej zo dňa 15.12.2019 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania požiadať Právnickú fakultu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o zovšeobecňujúce stanovisko k splneniu 

podmienok na doručenie žiadosti o pôžičku uvedených v §13b ods. 6 zákona č. 396/2012 Z.z. 

o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov v takýchto prípadoch 

 

T: 8.1.2020 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 3/19122019:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Riaditeľ fondu ďalej požiadal o prerokovanie materiálu Odvolanie voči neschváleniu žiadosti 

o študentskú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 študenta Adama Kollára na zahraničnej 

vysokej škole. 

P. Kučmáš informoval, že žiadosť pána Adama Kollára bola do fondu doručená dňa 

30.10.2019. V rámci posudzovania splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, ako prvého 

kroku schvaľovacieho procesu študentských pôžičiek, bolo zistené, že žiadateľ nepreukázal 

splnenie základnej podmienky na poskytnutie pôžičky vyplývajúcej z § 10 ods. 1 zákona 

č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a to, že 

žiadateľ musí byť študentom vysokej školy.  

Potvrdenie o štúdiu bolo len v kópii, pričom všeobecnou podmienkou na preukázanie statusu 

študenta je v zmysle Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov 

predloženie originálu potvrdenia o štúdia či už priamo na žiadosti o pôžičku alebo ako 

samostatný dokument. Z tohto dôvodu bola žiadosť o pôžičku žiadateľa Adama Kollára  

navrhnutá rade fondu na neschválenie a rada fondu následne túto žiadosť neschválila. 

Študent Adam Kollár predložil fondu novú žiadosť s originál potvrdením o štúdiu v bode 3B, 

ktorá bola do fondu doručená dňa 16.12.2019 aj spolu so sprievodným listom. V sprievodnom 

liste študent Adam Kollár žiada o opätovné posúdenie a prehodnotenie žiadosti o študentskú 

pôžičku na základe dodaného originálu potvrdenia o štúdiu v akademickom roku 2019/2020. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu a posúdení súladu odvolania 

so zákonom o fonde a dopadom na prípadné ďalšie žiadosti o pôžičku neschválené 

z podobných dôvodov pristúpili k hlasovaniu. 
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Uznesenie RF č. 4/19122019: 

 

Rada fondu berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti o študentskú 

pôžičku v akademickom roku 2019/2020 Adama Kollára zo dňa 16.12.2019 

 

Rada fondu zamieta odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti o študentskú pôžičku 

v akademickom roku 2019/2020 Adama Kollára  

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať Adama Kollára 

o rozhodnutí rady fondu 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu RF č. 4/19122019:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Na záver zasadnutia navrhol F. Šuran udeliť riaditeľovi fondu na základe pozitívnych 

výsledkov v hospodárení a činnosti fondu odmenu. Po diskusii sa členovia rady fondu 

stotožnili s návrhom F. Šurana a navrhli riaditeľovi fondu udeliť odmenu vo výške 4 000 eur. 

 

Uznesenie RF č. 5/19122019: 

 

Rada fondu schvaľuje riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania odmenu vo výške 4 000 eur.  

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/19122019: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Záver 

 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu a dozornej rady za 

účasť a ukončil zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 Bc. Martin Mlynár 

 člen rady fondu 

 

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

 Bc. Filip Šuran 

 predseda rady fondu 


