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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 16. júla 2020 

 

 

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. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 30.6.2020 

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. Za overovateľa 

zápisnice navrhol V. Kyselicovú, čo ostatní členovia rady fondu odsúhlasili. F. Šuran 

skonštatoval, že zapisovateľkou je A. Orthová a 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 alebo sú v plnení. P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o výsledku 

verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných 

poukážok realizovaného prostredníctvom elektronického trhoviska a o výsledku verejného 

obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu 

na podporu vzdelávania za rok 2020. 

 

 

3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 30. 6. 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 na zasadnutie rady fondu v súlade 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 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. 
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P. Kučmáš informoval o priebehu procesu predkladania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov. P. Kučmáš skonštatoval, že na základe posúdenia predložených žiadostí 

o pôžičku pre pedagógov sa odporúča rade fondu schváliť 60 žiadostí v celkovej sume 

pôžičiek 663 600 eur a neschváliť 15 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 151 000 eur z dôvodu 

nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

 

Po krátkej diskusií členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/16072020: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 15 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej 

sume pôžičiek 151 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 30. júna 2020 v počte 60 a v celkovej sume pôžičiek 663 600 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov 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 pedagógov  

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek  

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky pre pedagógov 

podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

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 pre pedagógov z Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/16072020: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Rôzne 

V rámci bodu rôzne členovia rady fondu prediskutovali tému ručenia v prípade študentských 

pôžičiek. Predseda rady fondu F. Šuran tlmočil rade fondu požiadavku Študentskej rady 

vysokých škôl na zrušenie potreby zabezpečenia študentských pôžičiek formou ručenia tretích 

strán pri niektorých skupinách žiadateľov, ktorí spĺňajú stanovené sociálne kritéria. F. Šuran 

odprezentoval analýzu poklesov príjmov v rámci študentskej obce aj dopadov koronakrízy na 
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príjmy študentov a ich rodinných príslušníkov. Členovia rady fondu prediskutovali možnosť 

takejto zmeny a požiadali fond o analýzu dopadov zavedenia pôžičiek bez ručiteľa. V rámci 

bodu rôzne bola taktiež prediskutovaná možnosť marketingovej prezentácie pôžičiek pre 

pedagógov. 

 

 

5. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overila: 

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

 Mgr. Viera Kyselicová 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Bc. Filip Šuran 

 predseda rady fondu 


