Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 28. januára 2022
Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Ján Luterán, PhD., Ing. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran,
Mgr. Katarína Cabalová
Neprítomní členovia rady fondu: doc. Ing. Miroslav Habán
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava
Program zasadnutia:
Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2022
vrátane príloh
4. Informácia o výsledkoch marketingovej kampane 2021
5. Rôzne
6. Záver
1.
2.
3.

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
M. Mlynár privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada
fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria členovia rady fondu. M. Habán sa zo
zasadnutia rady fondu ospravedlnil. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná
a otvoril zasadnutie. M. Mlynár navrhol za overovateľa zápisnice F. Šurana. 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 uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené alebo sú v plnení. Následne požiadal P. Kučmáša, aby informoval o čerpaní
rozpočtu za rok 2021. P. Kučmáš členov rady fondu informoval, že aj napriek prekročeniu
alebo nenaplneniu niektorých položiek rozpočtu, fond hospodáril v roku 2021 so ziskom vo
výške viac ako 153 000 eur, pričom upozornil, že presnú výšku zisku bude možné určiť až po
vypracovaní účtovnej závierky a ukončení auditu. Ďalej informoval, že niektoré položky
z rozpočtu na rok 2022 budú musieť byť navýšené z dôvodu zmeny postupov podpisovania a
zasielania zmlúv o pôžičke, a taktiež z dôvodu prechodu účtovania do sústavy neziskových
účtovných jednotiek.
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3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok
2022 vrátane príloh
M. Mlynár skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal
slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.
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 na pôžičky pedagógov na kalendárny rok 2022. 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 2022, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov
a náhrad. Uviedol, že predkladaný oznam je takmer totožný s oznamom platným
v kalendárnom roku 2021. Vykonané zmeny sa týkajú aktualizácie kalendárnych rokov,
zapracovania možnosti predkladania žiadostí o pôžičku aj v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu vytvorenú špeciálne na tento účel vrátane popisu spôsobu predkladania a podpisovania
žiadostí o pôžičku predloženej elektronicky a príloh k žiadosti predkladaných elektronicky,
zapracovania možnosti doručovať žiadosť o pôžičku „na etapy“, t.j. žiadosť doručiť napr.
papierovo a prílohy doposlať elektronicky do stanoveného termínu alebo žiadosť doručiť
elektronicky a prílohy doposlať v papierovej podobe, zapracovania informácií o množstve
zasielaných rovnopisov zmlúv a spôsobe podpisu zmluvy o pôžičke zo strany fondu a úpravy
logických súvislostí a opravy gramatických chýba a iných zjavných nepresností.
P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre pedagógov v kalendárnom roku 2022
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 28.2.2022,
- 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30.6.2022 a
- 1 400 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31.10.2022.
Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 1/28012022:
Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na
kalendárny rok 2022 vrátane príloh
Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov na
kalendárny rok 2022 v sume 3 200 000 eur
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Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2022
v sume 15 000 eur
Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2022
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 2022 vrátane
príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania
T:

do 31. 1. 2022

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/28012022:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
4. Informácia o výsledkoch marketingovej kampane 2021
M. Mlynár skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal
slovo P. Kučmášovi, aby informoval o predkladanom materiáli.
P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady ako iniciatívny, s cieľom
informovať členov rady fondu o výsledkoch marketingovej kampane 2021 a následne odovzdal
slovo A. Orthovej, ktorá oboznámila členov rady fondu s priebehom a výsledkami
marketingovej kampane. Uviedla, že takmer všetky ciele marketingovej kampane boli
naplnené, jediným cieľom, ktorý nebol naplnený je počet sledovateľov na sociálnej sieti
Facebook. Aj napriek naplneniu takmer všetkých kritérií však poklesol celkový počet
predložených žiadostí o pôžičku pre študentov, čo mohlo byť spôsobené negatívnym vplyvov
pandémie koronavírusu SARS-COV-2, ktorá môže priamo ovplyvňovať rozhodnutie študentov
a ich rodičov o predložení žiadosti o pôžičku.
P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o zámere realizovať podobnú marketingovú
kampaň aj v roku 2022.
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie RF č. 2/28012022:
Rada fondu berie na vedomie informáciu o výsledkoch marketingovej kampane 2021
Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/28012022:
Za návrh uznesenia:
4
Proti návrhu uznesenia:
0
Zdržal sa hlasovania:
0

5.Rôzne
V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že v najbližších dňoch navrhne
vyhlásenie rokovania rady fondu per-rollam k problematike odpisu nevymožiteľných
pohľadávok, ktoré by mali byť zohľadnené v rámci účtovnej závierky za rok 2021.
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P. Kučmáš tiež informoval o stave nájmu nebytových priestorov v rámci budovy fondu, ako aj
o riešení problému správneho zápisu niektorých priestorov do katastra nehnuteľnosti
a navrhovanom riešení vzájomného vysporiadania so spolumajiteľmi budovy v ktorej fond
sídli.
V rámci bodu rôzne taktiež prebehla diskusia ohľadom vyhlásenia verejného obstarávania na
zabezpečenie marketingovej kampane na rok 2022, pričom bola konzultovaná forma
vyhlásenia marketingového obstarávania.
6. Záver
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu.
Zapísal: Ing. Adriana Orthová

Overil:
......................................................
Bc. Filip Šuran
člen rady fondu
Schválil:

......................................................
Ing. Martin Mlynár
predseda rady fondu

4

