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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 28. januára 2020 
 

 

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

Kyselicová, Ing. Ivan Šóš PhD., Bc. Filip Šuran 

 

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 pre pedagógov na kalendárny rok 2020 

vrátane príloh 

4. Rôzne 

5. 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 

V. Kyselicovú. 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 uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli 

splnené, sú v plnení a jedna úloha bola zrušená. Následne požiadal P. Kučmáša, aby 

informoval o čerpaní rozpočtu za rok 2019. P. Kučmáš členov rady fondu informoval, že aj 

napriek prekročeniu alebo nenaplneniu niektorých položiek rozpočtu, fond hospodáril v roku 

2019 so ziskom vo výške viac ako 115 000 eur, pričom upozornil, že presnú výšku zisku bude 

možné určiť až po vypracovaní účtovnej závierky a ukončení auditu. 

 

 

3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 

2020 vrátane príloh 

 

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

slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.  
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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, najmä postupov pre 

poskytovanie pôžičiek, sadzobníka poplatkov a náhrad a vzoru zmluvy o pôžičke. Predkladaný 

materiál bol 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“). 

 

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

prostriedkov pre pedagógov. Uviedol, že navrhuje vyčleniť z rozpočtu fondu na pôžičky pre 

pedagógov finančné prostriedky vo výške 3 200 000 eur, ktoré je nevyhnutné rozdeliť na 

jednotlivé termíny na doručenie žiadostí o pôžičku.  

Ďalej uviedol, že oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov (ďalej len 

„oznam“) definuje v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky poskytovania 

pôžičiek v súlade s 17 ods. 2 a § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona o fonde. Prílohy oznamu tvoria vzor 

žiadosti o pôžičku pre kalendárny rok 2020, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov 

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

v kalendárnom roku 2019. Vykonané zmeny sa týkajú aktualizácie kalendárnych rokov, 

doplnenia kto spadá medzi pedagogických a odborných zamestnancova podľa § 2 ods. 1 

zákona č. 138/2019 Z. z., úpravy logických súvislostí a opravy gramatických chýba a iných 

zjavných nepresností.  

P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre pedagógov v kalendárnom roku 2020 

bude vo výške 3 % p.a. 

 

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

doručenie žiadostí o pôžičku nasledovne: 

- 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28.2.2020, 

- 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30.6.2020 a 

- 1 400 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31.10.2020. 

 

Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/28012020: 

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

na kalendárny rok 2020 vrátane príloh 

 

Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov 

na kalendárny rok 2020 v sume 3 200 000 eur 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2020 

v sume 15 000 eur 

 

Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2020 

v sume 1 000 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2020 vrátane 

príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 31. 1. 2020 
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Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/28012020: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne bola prekonzultovaná otázka minimálneho postačujúceho príjmu ručiteľa 

pre zabezpečenie pôžičiek.  

 

P. Kučmáš tiež informoval členov rady fondu o prebiehajúcich súdnych sporoch s bývalými 

členmi rád a o opakovanej žiadosti o odpustenie trov súdneho konania bývalej členky. 

P. Kučmáš v súvislosti so schvaľovacím procesom na stabilizačné pôžičky taktiež informoval 

členov rady fondu o neexistencií zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní, ako aj 

o  podpise dotačnej zmluvy na rok 2020. 

 

 

6. Záver 

 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu. 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Viera Kyselicová 

 člen rady fondu 

 

   

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

 Bc. Filip Šuran 

 predseda rady fondu 


