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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 1. marca 2022 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Ján Luterán, doc. Ing. Miroslav Habán PhD., 

Ing. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran 

 

Neprítomní členovia rady fondu: Mgr. Katarína Cabalová 

 

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. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. 1. 2022 

4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Mgr. 

Alexandry Kruželovej 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

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. K. Cabalová sa 

zo zasadnutia rady fondu ospravedlnila. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je 

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

J. Luterána. 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. 

 

 

3. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. 1. 2022 

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 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 stabilizačnú 

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

o stabilizačnú pôžičku sa odporúča rade fondu schváliť 60 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

240 000 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o stabilizačnú pôžičku spĺňajúce podmienky 

poskytovania stabilizačných pôžičiek a neschváliť štyri žiadosti v celkovej sume pôžičiek 

16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/01032022: 

 

Rada fondu schvaľuje vyradenie štyroch žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej 

sume pôžičiek 16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných 

pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 31. januára 2022 v počte 60 a v celkovej sume pôžičiek 240 000 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 zmluvu 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 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o stabilizačnej pôžičke 

 

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. 1/01032022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Mgr. Alexandry Kruželovej 

M. Mlynár skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 

a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. 
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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.  

Dňa 18. februára 2022 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu 

čerpania rodičovskej dovolenky od 1. mája 2021. Keďže dlžníčka Mgr. Alexandra Kruželová 

oznámila nástup na rodičovskú dovolenku po uplynutí 30 dní od nástupu na rodičovskú 

dovolenku, nemá nárok na zákonný odklad splátok podľa čl. IX ods. 1 až 9 zmluvy o pôžičke. 

Z uvedeného dôvodu fond navrhuje Mgr. Alexandre Kruželovej schváliť odklad splátok 

z iného kvalifikovaného dôvodu podľa čl. IX ods. 10 zmluvy o pôžičke od marca 2022 do 

októbra 2023, pričom dlžníčka 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. 2/01032022: 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 

základe Zmluvy o pôžičke č. 5198316266 dlžníčke Mgr. Alexandre Kruželovej v trvaní od 

marca 2022 do októbra 2023 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

18. februára 2022 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníčke 

Mgr. Alexandre Kruželovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného 

dôvodu počas rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy 

o pôžičke č. 5198316266 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/01032022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5.Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o predpokladanom termíne 

odoslania zmlúv o stabilizačnej pôžičke všetkým, ktorým bola stabilizačná pôžička schválená. 

Ďalej informoval členov rady fondu o priebehu auditu účtovnej závierky fondu za rok 2021 

a príprave výročnej správy za rok 2021. Taktiež informoval členov rady fondu o začiatku 

vládneho auditu, ktorý bude zameraný na poistné uhrádzané fondom v súvislosti s novými ale 

aj stávajúcimi pôžičkami pre študentov a pedagógov a v súvislosti s poistením majetku fondu.  

F. Šuran informoval o prebiehajúcich rokovaniach k novele zákona o fonde.  

 

 

6. Záver 

M. Mlynár poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie 

rady fondu.  
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Zapísal: Ing. Adriana Orthová 

 

 

Overil: 

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

 JUDr. Ján Luterán 

 člen rady fondu 

 

   

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

 Ing. Martin Mlynár 

 predseda rady fondu 

 


