Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 18. februára 2020
Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Zuzana Muziková, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Ivan
Šóš PhD., Bc. Martin Mlynár,
Neprítomní členovia rady fondu: Bc. Filip Šuran
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 31.1.2020
Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. Lucie
Galdunovej
Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie marketingovej kampane na
rok 2020
Rôzne
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 štyria členovia rady fondu. 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 navrhla, aby zasadnutie rady
fondu dňa 18.2. 2020 viedol M. Mlynár.
Členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 1/18022020:
Rada fondu schvaľuje za zastupujúceho predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 18. 2. 2020
M. Mlynára.
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/18022020:
Za návrh uznesenia:
3
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
1
M. Mlynár skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu.
Navrhol za overovateľa zápisnice Z. Muzikovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou
je A. Orthová. M. Mlynár sa spýtal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie
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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
M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené.
3. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku predložených do 31. 1. 2020
M. Mlynár 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 48 žiadostí v celkovej sume pôžičiek
96 000 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o stabilizačnú pôžičku spĺňajúce podmienky
poskytovania stabilizačných pôžičiek a neschváliť dve žiadosti v celkovej sume pôžičiek
4 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 2/18022020:
Rada fondu schvaľuje vyradenie 2 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume
pôžičiek 4 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek
Rada fondu schvaľuje žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručené Fondu na podporu
vzdelávania do 31. januára 2020 v počte 48 a v celkovej sume pôžičiek 96 000 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
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
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T: do 14 pracovných
nadobudnutia
účinnosti
o stabilizačnej pôžičke

dní od
zmluvy

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. 2/18022020:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr.
Lucie Galdunovej
M. Mlynár 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. Lucia Galdunová uzavrela s fondom zmluvu o pôžičke č. 3961713024
vo výške 5 000 eur. Splatnosť pôžičky nastala od januára 2014. Voči dlžníčke fond neeviduje
žiadne nedoplatky.
Dňa 31. januára 2020 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok z dôvodu čerpania
materskej dovolenky. K žiadosti bolo priložené potvrdenie zo Sociálnej poisťovne pobočka
Spišská Nová Ves o poberaní materskej od 1. novembra 2019.
O odklad splátok pôžičky z titulu nástupu na materskú dovolenku môže dlžníčka požiadať
v zmysle čl. IX ods. 1 zmluvy o pôžičke za predpokladu doloženia príslušných dokladov a ak
písomne oznámi túto skutočnosť veriteľovi najneskôr do 30 dní od nástupu na materskú
dovolenku.
Dlžníčka Mgr. Lucia Galdunová oznámila nástup na materskú dovolenku po uplynutí 30 dní
od nástupu na materskú dovolenku, preto nemá nárok na zákonný odklad splátok podľa čl. IX
ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke.
Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Lucii Galdunovej schváliť odklad splátok z iného
kvalifikovaného dôvodu v súlade s ustanovením čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke
č. 3961713024 počas trvania rodičovskej dovolenky od februára 2020 do júna 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. 3/18022020:
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na
základe Zmluvy o pôžičke č. 3961713024 dlžníčke Mgr. Lucii Galdunovej v trvaní od
februára 2020 do júna 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 31. januára
2020.
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Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke
Mgr. Lucii Galdunovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu
počas materskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke
č. 3961713024.
T: bezodkladne
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/18022020:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
5. Schválenie realizácie verejného obstarávania na zabezpečenie marketingovej
kampane na rok 2020
M. Mlynár 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 Fondu na
podporu vzdelávania, 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 2020 realizovať verejné
obstarávanie vo forme zákazky s nízkou hodnotou. Marketingová kampaň 2020 má byť
primárne zameraná na intenzívnu komunikáciu s cieľovou skupinou a na zvýšenie počtu
predložených žiadostí o pôžičku pre študentov.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na základe údajov získaných z troch predložených cenových ponúk na rovnaký
predmet zákazky v roku 2019. Vzhľadom na rozšírenie marketingovej kampane v roku 2020
bola predpokladaná hodnota zákazky následne adekvátne navýšená k časovému úseku,
v ktorom bude kampaň prebiehať, pričom bola na tento účel použitá metódu prípravnej
trhovej konzultácie. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 14 999 eur.
Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované.
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 4/18022020:
Rada fondu schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie Marketingovej
kampane na rok 2020
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 4/18022020:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
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6.Rôzne
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o kontrolách pripravovaných
členmi dozornej rady fondu.
V rámci bodu rôzne bol taktiež odkonzultovaný najmä časový dopad na proces schvaľovania
žiadostí o pôžičku, ak sa zavedie povinné porovnávanie údajov uvedených v žiadosti
o pôžičku s údajmi uvedenými v Centrálnom registri študentov.
7. Záver
M. Mlynár poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie
rady fondu.
Zapísal: Ing. Adriana Orthová

Overil:
......................................................
JUDr. Zuzana Muziková
člen rady fondu
Schválil:

......................................................
Bc. Martin Mlynár
člen rady fondu
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