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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 13. augusta 2020 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: Bc. Martin Mlynár, JUDr. Zuzana Muziková, Bc. Filip Šuran,  

Ing. Ivan Šóš PhD. 

 

Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Viera Kyselicová 

 

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 študentov na akademický rok 

2020/2021 vrátane príloh 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 

2020/2021 vrátane príloh 

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 štyria členovia rady fondu. V. Kyselicová sa 

ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí rady fondu. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je 

uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. F. Šuran navrhol za overovateľa zápisnice M. Mlynára. 

M. Mlynár bol jednomyseľne zvolený za overovateľa zápisnice. F. Šuran 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 úlohy z predchádzajúcich zasadnutí boli 

splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

 

3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 

2020/2021 vrátane príloh 

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 podľa čl. 8 

ods. 9 písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“). 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 č. 1/2019“). 
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P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných 

prostriedkov na pôžičky pre študentov a s tým súvisiacim návrhom na úpravu maximálnej 

výšky pôžičky pre študentov. Uviedol, že Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) 

vďaka efektívnemu hospodáreniu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok 

pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch disponuje väčším objemom finančných 

prostriedkov a preto s cieľom zmierniť dopady pandémie na študentov navrhuje vyčleniť 

z rozpočtu fondu na pôžičky pre študentov finančné prostriedky vo výške 6 mil. eur. 

V súvislosti so zvýšením objemu finančných prostriedkov navrhol zvážiť aj úpravu 

maximálnej výšky pôžičky. 

 

Ďalej uviedol, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na 

akademický rok 2020/2021 (ďalej len „oznam pre študentov“) definuje v súlade s vnútorným 

predpisom č. 1/2019 základné podmienky poskytovania pôžičiek ustanovené v § 17 ods. 2 

a § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). Prílohy oznamu pre študentov tvoria vzor žiadosti 

o pôžičku pre akademický rok 2020/2021, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov 

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

v akademickom roku 2019/2020, pričom najzásadnejšími zmenami bolo zrušenie vekovej 

hranice ručiteľa a vylúčenie z okruhu žiadateľov študentov, ktorí sú v oddlžení konkurzom 

alebo splátkovým kalendárom alebo podali návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým 

kalendárom v nadväznosti na úpravu oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2020 (úprava schválená radou fondu dňa 30.3.2020). 

 

V Sadzobníku poplatkov a náhrad sa nenavrhujú žiadne zmeny a bol ponechaný v podobe, 

v akej bol schválený radou fondu dňa 8. 8. 2019. 

 

P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre študentov v akademickom roku 

2020/2021 je vo výške 3,00% p. a. 

 

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

doručenie žiadostí o pôžičku pre študentov nasledovne: 

- 3 000 000 eur na žiadosti o pôžičku pre študentov doručené do 15. 9. 2020 a 

- 3 000 000 eur na žiadosti o pôžičku pre študentov doručené do 31. 10. 2020. 

Rada fondu taktiež po diskusii rozhodla o úprave maximálnej výšky pôžičky pre študentov 

nasledovne: 

- 4 000 eur pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a  

- 7 000 eur pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

Zároveň bola na podnet zástupcov Študentskej rady vysokých škôl prediskutovaná otázka 

možnosti poskytovania pôžičiek pre študentov bez ručiteľa, čo však s poukázaním na 

nedoriešené legislatívne otázky a predpokladaný negatívny dopad na rozpočet fondu nebolo zo 

strany ostatných členov rady fondu akceptované.  F. Šuran za členov rady fondu menovaných 

Študentskou radou vysokých škôl k predmetnej problematike uviedol, že doteraz prebehlo 

viacero stretnutí s riaditeľom fondu ako aj pracovné stretnutie rady fondu. Dvaja zástupcovia 

Študentskej rady vysokých škôl v rade fondu vzhľadom na zlú socioekonomickú situáciu 

študentov predložili návrhy na odstránenie ručenia pre tých, čo to najviac potrebujú (napr. 

rodič nezaopatreného dieťaťa, študenti z detských domovov, študenti, ktorí sú členmi 

domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a ďalší). Tento návrh bol bohužiaľ 

nominantmi ministerstva školstva v rade fondu odmietnutý na základe zanedbateľných 
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detailov. Ako zástupcovia v Študentskej rady vysokých škôl sa voči tomuto postupu 

vymedzujú a vyjadrujú sklamanie nad takýmto rozhodnutím ministerských nominantov. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/13082020: 

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

vrátane príloh s pripomienkami. 

 

Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

6  mil.  eur. 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 4 000 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského 

štúdia v sume 7 000 eur. 

 

Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 500 eur. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2020/2021 

vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 14. 8. 2020 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/13082020: 

Za návrh uznesenia: 3 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

 

 

4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 

2020/2021 vrátane príloh 

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 podľa čl. 8 

ods. 9 písm. l) štatútu. Materiál sa taktiež predkladá v súlade s vnútorným predpisom č. 1/2019. 

 

Ďalej informoval, že v akademickom roku 2020/2021 sú na poskytovanie stabilizačných 

pôžičiek vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 584 000 eur (ako rozdiel 

celkovej poskytnutej dotácie na rok 2020, prostriedkov určených na správu fondu 

a prostriedkov vyplatených v treťom a štvrtok termíne na doručenie žiadostí o stabilizačnú 

pôžičku v akademickom roku 2019/2020). 

 

P. Kučmáš ďalej navrhol, aby vzhľadom na časové obmedzenie použitia a zúčtovania 

prostriedkov z dotácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ako aj neistotu vo vzťahu k získaniu dotácie na 

kalendárny rok 2021 boli všetky prostriedky určené na stabilizačné pôžičky k dispozícii už 
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v rámci prvého termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 

2020/2021 (15.9.2020). Nevyčerpané finančné prostriedky budú následne použité na 

poskytnutie stabilizačných pôžičiek v ďalších termínoch pri dodržaní zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

P. Kučmáš taktiež uviedol, že Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku 

na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „oznam o stabilizačných pôžičkách“) definuje 

v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek 

a že predkladaný oznam o stabilizačných pôžičkách je takmer totožný s oznamom 

o stabilizačných pôžičkách platným na akademický rok 2019/2020, pričom najzásadnejšími 

zmenami bolo vylúčenie z okruhu žiadateľov študentov, ktorí sú v oddlžení konkurzom alebo 

splátkovým kalendárom alebo podali návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým 

kalendárom v nadväznosti na úpravu oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2020 (úprava schválená radou fondu dňa 30.3.2020). 

 

V Sadzobníku poplatkov a náhrad sa nenavrhujú žiadne zmeny a bol ponechaný v podobe, 

v akej bol schválený radou fondu dňa 8. 8. 2019. 

 

P. Kučmáš zároveň upozornil členov rady fondu, že v súlade s § 13a ods. 1 zákona o fonde 

môže o stabilizačnú pôžičku požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového 

regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní 

zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky 

(ďalej len „zoznam povolaní“). Zároveň, podľa § 13a ods. 4, sa zoznam povolaní zverejňuje na 

webovom sídle ministerstva školstva a webovom sídle fondu. Zoznam povolaní zverejnilo 

ministerstvo školstva dňa 3. augusta 2020. Zoznam povolaní síce identifikuje pre stabilizačné 

pôžičky na akademický rok 2020/2021 desať nedostatkových regulovaných povolaní, avšak 

finančné prostriedky boli na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky 

uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a fondom vyčlenené výlučne na stabilizačné pôžičky 

pre nedostatkové regulované povolanie „sestra“ a teda pre študentov bakalárskeho študijného 

programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Na 

základe tejto skutočnosti je celý oznam koncipovaný a pojednáva výlučne o podmienkach 

poskytovania stabilizačných pôžičiek pre študentov bakalárskeho študijného programu 

ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.  

 

Zároveň upozornil, že momentálne nie je určená výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, 

o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky v prípade vykonávania nedostatkového 

regulovaného povolania, nakoľko k 12.8.2020 nebol vydaný všeobecne záväzný právny 

predpis (ďalej len „VZPP“), ktorý túto problematiku rieši. Vydanie VZPP sa na základe 

komunikácie s ministerstvom školstva predpokladá v prvej polovici septembra 2020. 

 

Úroková sadzba stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2020/2021 bude vo výške 3,00% 

p. a. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 2/13082020: 

Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na 

akademický rok 2020/2021 vrátane príloh. 
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Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky na 

akademický rok 2020/2021 v sume 2 548 000 eur. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021 vrátane 

príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 14. 8. 2020 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/13082020: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

9. Rôzne 

V rámci bodu rôzne I. Šóš a Z. Muziková avizovali, že príjmu oficiálne stanovisko 

k vyjadreniu F. Šurana a M. Mlynára týkajúceho sa poskytovania pôžičiek pre študentov bez 

ručiteľa po zapracovaní jeho finálneho znenia do zápisnice, nakoľko sa voči nemu ohradzujú 

a nestotožňujú sa s ním. F. Šuran uviedol, že podľa jeho názoru a na základe Rokovacieho 

poriadku rady fondu sa môžu členovia rady vyjadriť na zasadnutí, čo bude predmetom 

zápisnice, ale dodatky ani vyjadrenia k zápisnici vnútorné predpisy fondu neumožňujú I. Šóš 

a Z. Muziková uviedli, že podľa ich názoru je potrebná komplexnejšia diskusia vyžadujúca si 

dôkladnejšie posúdenie nastavenia poskytovania pôžičiek zo strany fondu pre študentov, 

s prihliadnutím na socioekonomické zmeny, a to aj s možnosťou zavedenia vyššej flexibility 

v rozhodovaniach a reakciách rady fondu na aktuálnu situáciu, v prípade potreby aj 

prostredníctvom novelizácie zákona o fonde. V tejto súvislosti P. Kučmáš požiadal zástupcov 

ŠRVŠ o zaslanie nimi navrhovaných zmien zákona o fonde. 

 

V súvislosti s plánovanými marketingovými aktivitami fondu F. Šuran oznámil, že na základe 

rozhodnutia predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl nedôjde k bližšej marketingovej 

spolupráci s fondom. Zároveň bola prekonzultovaná aktuálna marketingová kampaň fondu 

prostredníctvom sociálnych sietí.  

 

 

10. Záver 

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu 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 


