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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 26. apríla 2021 

 

 

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

Ing. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran 

 

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 predchádzajúceho zasadnutia 

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

4. Rôzne 

5. 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 všetci členovia rady fondu. Za overovateľa 

zápisnice bol zvolený F. Šuran. M. Mlynár 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 

M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí 

boli splnené, alebo sú v plnení. 

 

 

3. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. 3. 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 o fonde“), 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. 

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 45 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

180 000 eur, t.j. všetky doručené žiadosti o stabilizačnú pôžičku spĺňajúce podmienky 
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poskytovania stabilizačných pôžičiek a neschváliť štyri žiadostí 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. 1/26042022: 

 

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. marca 2022 v počte 45 a v celkovej sume pôžičiek 180 000 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. 1/26042022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4.Rôzne 

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu nominovaných ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“) o povinnosti vyplnenia oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára a jeho zaslanie 

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií najneskôr do konca 

apríla 2022.  

P. Kučmáš tiež informoval o výsledkoch vládneho auditu, ktorý bol zameraný na kontrolu 

poistných zmlúv v rámci fondu. V nadväznosti na závery a odporúčania z auditu upozornil, že 
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bude nevyhnutné upraviť rozpočet fondu, pričom táto úpravy nebude mať vplyv na 

hospodársky výsledok a pôjde len o prerozdelenie niektorých položiek rozpočtu . 

V rámci bodu rôzne bola opätovne prediskutovaná otázka novely zákona o fonde. P. Kučmáš 

v súvislosti s novelou zákona o fonde poukázal na skutočnosť, že zavedenie pôžičiek pre 

študentov vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorým bol udelený azyl, 

poskytnutá doplnková ochrana, alebo im bolo poskytnuté dočasné útočisko nie je v novele 

zákona o fonde vyriešené dostatočne a komplexne vo všetkých nevyhnutných súvislostiach 

a preto pravdepodobne nebude možné takéto pôžičky poskytovať. 

 

 

5. Záver 

M. Mlynár poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu 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 

 


