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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 10. augusta 2021 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: Ing. Martin Mlynár, Mgr. Katarína Cabalová, Bc. Filip Šuran,  

JUDr. Ján Luterán, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

Neprítomní členovia rady fondu:  

 

Prizvaní: 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 predchádzajúcich zasadnutí 

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

2021/2022 vrátane príloh 

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

2021/2022 vrátane príloh 

5. Odpustenie pohľadávky fondu z dôvodu úmrtia dlžníka 

6. Žiadosť o odpustenie časti dlhu dlžníka Romana Žňavu 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 

M. Mlynár privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 

fondu“) a upozornil, že v prípade problémov s internetovým pripojením počas zasadnutia rady 

fondu poverí vedením rady fondu iného člena rady fondu. Skonštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní všetci členovia rady fondu, pričom M. Mlynár a M. Habán sa zasadnutia rady fondu 

zúčastnili prostredníctvom internetovej aplikácie. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je 

uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. M. Mlynár navrhol za overovateľa zápisnice 

J. Luterána. J. Luterán bol jednomyseľne zvolený za overovateľa zápisnice. M. Mlynár 

skonštatoval, že zapisovateľkou je A. Orthová. M. Mlynár 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 

M. Mlynár 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 

2021/2022 vrátane príloh 

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 podľa čl. 8 

ods. 9 písm. m) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“) a bol vypracovaný 
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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“). 

 

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 zvýšiť dostupnosť pôžičiek pre všetkých študentov a záujemcov 

o štúdium 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 2021/2022 (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 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 2021/2022, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov a náhrad. Uviedol, 

že predkladaný oznam pre študentov je takmer totožný s oznamom platným v akademickom 

roku 2020/2021, pričom najzásadnejšími zmenami bolo zapracovanie možnosti predkladania 

žiadostí o pôžičku aj v elektronickej podobe na emailovú adresu vytvorenú špeciálne na tento 

účel vrátane popisu spôsobu predkladania a podpisovania žiadosti o pôžičku predloženej 

elektronicky a príloh k žiadosti predkladaných elektronicky, a taktiež umožnenie „hybridného“ 

predkladania žiadosti o pôžičku a jej príloh, t.j. ,možnosť doručiť časť dokumentov 

v papierovej podobe a časť v elektronickej  Taktiež bola zrušená povinnosť predkladania 

niektorých príloh žiadosti o pôžičku, pokiaľ už boli fondu predložené v minulosti . 

 

V Sadzobníku poplatkov a náhrad boli vykonané zmeny vo vzťahu k úprave a spresneniu 

popisov niektorých poplatkov a zosúladenie týchto popisov medzi viacerými dokumentmi 

používanými interne vo fonde aj medzi jednotlivými sadzobníkmi pre rôzne druhy pôžičiek. 

Do sadzobníka neboli doplnené žiadne nové poplatky ani nebola upravovaná výška poplatkov. 

 

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

2021/2022 bude vo výške 3,00% p. a. 

 

Rada fondu po diskusii rozhodla o navýšení finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov 

na 7 mil. eur a 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. septembra 2021 a 

- 4 000 000 eur na žiadosti o pôžičku pre študentov doručené do 31. októbra 2021. 

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

nasledovne: 

- 5 000 eur pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a  

- 8 000 eur pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania v rámci ktorého bol doručený pozmeňujúci 

návrh člena rady fondu F. Šurana, ktorý vzhľadom na jeho charakter musel byť prediskutovaný 

na zasadnutí rady fondu. V tejto súvislosti predseda rady fondu M. Mlynár odovzdal slovo F. 
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Šuranovi, aby svoj návrh predstavil. F. Šuran predstavil návrh zmeny oznamu pre študentov 

a zmluvy o pôžičke, pričom podstata návrhu spočíva v umožnení čerpania pôžičky pre niektoré 

skupiny študentov, aj bez ručiteľa. Išlo by o študentov zo štyroch znevýhodnených skupín 

(členovia rodín v hmotnej núdzi, poberatelia opatrovateľského príspevku, deti z detských 

domovov a rodičia nezaopatrených detí). Zároveň by bola maximálna výška pôžičky na úrovni 

2 000 eur, pričom by bola poskytnutá iba žiadateľom, ktorí o pôžičku žiadajú prvýkrát, teda 

tým, ktorí ju naozaj potrebujú a ručiteľa nemajú. Ako hlavný argument uviedol F. Šuran zlú 

socioekonomickú situáciu študentov spôsobenú pandémiou koronavírusu SARS-COV-2, ako aj 

potrebu sprístupniť štúdium tým, ktorí to najviac potrebujú. Zároveň podotkol, že podobný 

návrh predkladal už pred rokom, no s odkazom na v tom čase pripravované legislatívne zmeny 

nebol jeho návrh ostatnými členmi rady fondu akceptovaný. Keďže ani po roku nedošlo 

k predpokladaným legislatívnym zmenám vyjadril F. Šuran presvedčenie, že by rozhodnutie 

v tejto veci mala prijať rada fondu. K danému pozmeňujúcemu návrhu prebehla diskusia, 

pričom traja členovia rady fondu (K. Cabalová, M. Habán a J. Luterán) poukázali na 

problematiku jednotného prístupu k študentom čo sa týka výšky pôžičky, ako aj nedoriešených 

legislatívnych otázok smerujúcich k minimalizácii negatívnych finančných dopadov takejto 

zmeny na fond, najmä čo sa týka finančných limitov na tento typ pôžičiek a náhrady 

prípadných finančných strát fondu spôsobených touto zmenou. Preto navrhli opätovne otvoriť 

tému legislatívnej úpravy zákona o fonde a prisľúbili v tejto oblasti maximálnu pomoc 

a súčinnosť. Zároveň požiadali F. Šurana o vypracovanie základných téz novely zákona 

o fonde, ktorá by riešila problematiku ručenia. M. Mlynár podporil pozmeňujúci návrh 

s odkazom na výbornú finančnú situáciu fondu a možnosť zniesť „mierne“ riziko.  

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní materiálu a pozmeňujúceho návrhu F. Šurana pristúpili 

k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 1/10082021 

Rada fondu schvaľuje pozmeňujúci návrh F. Šurana k Oznamu o možnosti predkladania 

žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2021/2022 vrátane príloh. 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/10082021 

Za návrh uznesenia: 2 

Proti návrhu uznesenia: 3 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Rada fondu neschválila pozmeňujúci návrh F. Šurana.  

 

Uznesenie RF č. 2/10082021: 

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

akademický rok 2021/2022 vrátane príloh s pripomienkami 

 

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

7  mil.  eur 

 

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

štúdia v sume 5 000 eur 

 

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

štúdia v sume 8 000 eur 

 

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



 4 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam o 

možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2021/2022 vrátane 

príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 13.8.2021 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/10082021: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

 

F. Šuran požiadal, aby bolo v zápisnici, na základe Rokovacieho poriadku Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „rokovací poriadok“), uvedené jeho nesúhlasné stanovisko. F. Šuran 

uviedol, že súhlasí s navýšením celkovej sumy alokovanej na študentské pôžičky, ako aj 

maximálnej výšky pôžičky, avšak nesúhlasí s prístupom rady fondu a riaditeľa fondu vo 

vzťahu k ručeniu niektorých skupín študentov, preto sa v tomto bode hlasovania zdržal. 

Uviedol, že rada fondu by sa mala snažiť nastaviť podmienky tak, aby sa pomohlo čo 

najväčšiemu počtu študentov, nie aby sa členovia rady fondu pozerali len na možné, a to z jeho 

pohľadu, minimálne, riziko.  

 

 

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

2021/2022 vrátane príloh 

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 podľa čl. 8 

ods. 9 písm. l) štatútu a v súlade s vnútorným predpisom č. 1/2019. 

 

Ďalej informoval, že v akademickom roku 2021/2022 sú na poskytovanie stabilizačných 

pôžičiek vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 588 000 eur (ako rozdiel 

celkovej poskytnutej dotácie, prostriedkov určených na správu fondu a prostriedkov 

vyplatených v treťom a štvrtom termíne na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku 

v akademickom roku 2020/2021). 

 

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 2022 boli všetky prostriedky určené na stabilizačné pôžičky k dispozícii už 

v rámci prvého termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 

2021/2022 (15. septembra 2021). 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 2021/2022 (ďalej len „oznam o stabilizačných pôžičkách“) definuje 

v súlade s vnútorným predpisom č. 1/2019 základné podmienky poskytovania stabilizačných 

pôžičiek ustanovené v § 17 ods. 2 a § 18 zákona o fonde a že predkladaný oznam 

o stabilizačných pôžičkách je takmer totožný s oznamom o stabilizačných pôžičkách platným 

na akademický rok 2020/2021. Najzásadnejšie vykonané zmeny boli totožné so zmenami 
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v ozname pre študentov, t.j. možnosť predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku aj 

v elektronickej podobe a možnosť „hybridného“ predkladania žiadosti o pôžičku.  

 

V Sadzobníku poplatkov a náhrad boli vykonané zmeny vo vzťahu k úprave a spresneniu 

popisov niektorých poplatkov a zosúladenie týchto popisov medzi viacerými dokumentmi 

používanými interne vo fonde aj medzi jednotlivými sadzobníkmi pre rôzne druhy pôžičiek.. 

Do sadzobníka neboli doplnené žiadne nové poplatky ani nebola upravovaná výška poplatkov. 

 

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 síce 

identifikuje pre stabilizačné pôžičky na akademický rok 2021/2022 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.  

 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. 

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  

 

Uznesenie RF č. 3/10082021: 

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

akademický rok 2021/2022 vrátane príloh 

 

Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky na 

akademický rok 2021/2022 v sume 2 588 000 eur 

 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2021/2022 vrátane 

príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: do 13. 8. 2021 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/10082021: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Odpustenie pohľadávky fondu z dôvodu úmrtia dlžníka 

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. i) zákona 
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o fonde, podľa ktorého patrí do pôsobnosti rady fondu rozhodovanie o odpustení dlhu alebo 

jeho časti. 

 

Dňa 1. júla 2021 bolo fondu doručené oznámenie o úmrtí dlžníka, pričom dlžník bol od 

vyplatenia prvej časti pôžičky v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke poistený 

prostredníctvom Zmluvy o skupinovom poistení osôb uzavretou medzi fondom a Wüstenrot 

poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovňa“). Na základe tejto skutočnosti fond dňa 1. júla 2021 

informoval o úmrtí dlžníka poisťovňu. Po posúdení poistnej udalosti bolo dňa 13. júla 2021 

fondu vyplatené poistné plnenie vo výške 70 % z nesplatenej pohľadávky k 1. januáru 2021, 

čím došlo k splateniu celej istiny poskytnutej pôžičky a nesplatené zostalo len príslušenstvo 

(úroky a poplatky). Na základe tejto skutočnosti a s poukázaním na problematickú 

vymožiteľnosť, ako aj neetickosť vymáhania od ručiteľky – matky vzhľadom na okolnosti 

úmrtia dlžníka, fond navrhuje odpustenie zostatku pohľadávky. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 4/10082021: 

 

Rada fondu schvaľuje účtovný odpis evidovanej pohľadávky fondu 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť účtovné 

sprocesovanie odpisu pohľadávky fondu 

 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/10082021: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Žiadosť o odpustenie časti dlhu dlžníka Romana Žňavu 

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. i) zákona 

o fonde, podľa ktorého patrí do pôsobnosti rady fondu rozhodovanie o odpustení dlhu alebo 

jeho časti.  

 

Dňa 14. mája 2021 dlžník oznámil fondu iné ako riadne skočenie bakalárskeho stupňa štúdia 

ku dňu 13. apríla 2018, na základe čoho mu v súlade s príslušnými stanoveniami zmluvy 

o pôžičke vznikla povinnosť začať splácať pôžičku od mesiaca júl 2018. Vzhľadom na 

zanedbanú oznamovaciu povinnosť o ukončení štúdia vznikol dlžníkovi nedoplatok na 

splátkach za obdobie 07/2018-04/2021. Nedoplatok, vrátane pravidelnej mesačnej splátky za 

máj 2021, dlžník uhradil. Odvtedy dlžník pravidelne spláca poskytnutú pôžičku riadnymi 

mesačnými splátkami. Dňa 11. júna 2021 dlžník doručil fondu žiadosť o odpustenie časti dlhu 

vo forme vyčíslených úrokov a sankcií, pričom dôvod na odpustenie naúčtovaných zvýšených 

úrokov uvádza, že si závažnosť porušenia zmluvných podmienok neuvedomoval, nakoľko 

v jeho štúdiu došlo v apríli 2018 k ukončeniu štúdia na jednej vysokej škole a prestupu na inú 

a študentom bol po celú dobu vysokoškolského štúdia bez prerušenia až doteraz. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že dlžník okrem svojej chyby neuvádza žiaden zásadný dôvod pre 

ktorý neoznámil ukončenie štúdia v zmluvnom termíne a pre ktorý by nevedel či nemohol 
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v súčasnosti dlh splácať, má fond za to, že neexistujú dôvody, ktoré by napĺňali požiadavky 

vyplývajúce z §4 ods. 2 zákona o fonde.  

 

Členovia rady fondu po posúdení žiadosti dlžníka o odpustenie časti dlhu a prediskutovaní 

predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 5/10082021: 

 

Rada fondu neschvaľuje odpustenie časti dlhu dlžníka Romana Žňavu vo výške 234,51 eur na 

základe jeho písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 11.6.2021. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať dlžníka Romana 

Žňavu o rozhodnutí rady fondu 

 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/10082021: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

7. Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš požiadal členov rady fondu o prediskutovanie a schválenie 

zmien v sadzobníkoch poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 

zákona o Fonde na podporu vzdelávania, pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom 

pôžičkovom fonde a pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Pôžičkovom fonde pre 

začínajúcich pedagógov. Úpravy sadzobníkov odrážali výlučne zmeny vykonané v sadzobníku 

pre pôžičky poskytnuté študentom a sadzobníku pre stabilizačné pôžičky. 

 

Materiál nebol predmetom pripomienkového konania, keďže zo strany členov rady fondu 

neboli vznesené žiadne pripomienky k úpravám sadzobníkov pre pôžičky poskytnuté 

študentom a pre stabilizačné pôžičky. 

 

 

Uznesenie RF č. 6/10082021: 

 

Rada fondu schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom 

podľa § 14 zákona o Fonde na podporu vzdelávania s účinnosťou od 11.8.2021. 

 

Rada fondu schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s účinnosťou od 11.8.2021. 

 

Rada fondu schvaľuje Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s účinnosťou od 11.8.2021. 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť upravené sadzobníky 

poplatkov a náhrad na webovom sídle fondu 

 T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 6/10082021: 

Za návrh uznesenia: 5 
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Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

V rámci bodu rôzne bola prediskutovaná aj otázka novely zákona o fonde v nadväznosti na 

návrh študentov povoliť aj poskytovanie pôžičiek bez ručiteľa vybraným skupinám žiadateľov. 

 

 

10. Záver 

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

zasadnutie rady fondu. 

 

Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: ...................................................... 

 JUDr. Ján Luterán 

 člen rady fondu 

 

 

   

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

 Ing. Martin Mlynár 

 predseda rady fondu 


