
Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 25. júla 2022 

 

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

Ing. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran, Mgr. Matej Šuránek 

 

Neprítomní členovia rady fondu:  

 

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová, Mgr. Andrea Šestáková 

 

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 pôžičku pre pedagógov doručených do 30.6.2022 

4. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

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 všetci členovia rady fondu a tiež privítal 

nového člena za Študentskú radu vysokých škôl, zástupcu doktorandov, pána Mgr. Mateja 

Šuránka. M. Mlynár navrhol za overovateľa zápisnice M. Šuránka. Skonštatoval, že 

zapisovateľkou je A. Šestáková. 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, pričom pani Orthová podala bližšie informácie o priebehu verejného 

obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. 

 

 

3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov doručených do 30.6.2022 
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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade § 4 ods. 1 

písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. 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. 

 



P. Kučmáš informoval o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre 

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

pre pedagógov sa odporúča rade fondu schváliť 76 žiadostí v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

717 900 eur a neschváliť 12 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 85 000 eur. 

 

Členovia rady fondu po posúdení predloženého materiálu a zoznamu žiadostí o pôžičku 

navrhnutých na schválenie a na neschválenie pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/25072022: 
Rada fondu schvaľuje vyradenie 12 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej 

sume 85 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 30. júna 2022 v počte 76 a v celkovej sume pôžičiek 717 900 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o pôžičku pre pedagógov a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 

webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať zmluvu o pôžičke 

žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyplatiť pôžičky pre pedagógov 

podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania kontrolovať dodržiavanie 

zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre pedagógov z Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: priebežne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/25072022: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 
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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 

ods. 1 písm. l) zákona, podľa ktorého rada fondu rozhoduje o odpustení dlhu alebo jeho časti. 

 

P. Kučmáš zároveň uviedol, že fond navrhuje v prípade pôžičiek poskytnutých pani Marte 

Pollákovej a pani Martine Schwartzovej schváliť ich účtovný odpis ako nevymožiteľných 

pohľadávok z dôvodu, že obidve tieto dlžníčky fondu vrátane ručiteľov na ich pôžičkách boli 



oddlžení konkurzom, pričom konkurzy boli ukončené len s minimálnym výťažkom alebo 

z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Ukončením konkurzov fond 

vyčerpal všetky možnosti vymoženia predmetných pohľadávok a tieto sa stali 

nevymožiteľnými. Celková výška pohľadávok, ktoré fond navrhuje na odpis predstavuje 

7 990,91 eur. 

 

Členovia rady fondu po posúdení predloženého materiálu a diskusii k ďalším možnostiam 

zabezpečenia a vymožiteľnosti pohľadávok pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 2/25072022: 
Rada fondu schvaľuje účtovný odpis predložených nevymožiteľných pohľadávok a nákladov 

súvisiacich s ich vymáhaním  

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zabezpečiť účtovné 

sprocesovanie odpisu nevymožiteľných pohľadávok dlžníkov Marta Polláková a Martina 

Schwartzová 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/25072022: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne M. Habán informoval o pokračovaní marketingovej spolupráce medzi 

fondom a odborovým zväzom formou mailingu.  

F. Šuran v rámci bodu Rôzne upozornil členov rady fondu na nevyhnutnosť vypracovania 

a schválenia novej smernice k výberu riaditeľa fondu v nadväznosti na novelu zákona, ako aj 

na nevyhnutnosť upraviť ďalšie vnútorné predpisy rady fondu, najmä rokovací poriadok. 

P. Kučmáš v rámci bodu Rôzne upozornil, že v novele zákona o fonde neboli, napriek 

upozorneniam fondu, upravené niektoré novelizačné body, ktoré svojim znením komplikujú 

až znemožňujú poskytovanie pôžičiek pre študentov na excelentných zahraničných vysokých 

školách. Taktiež upozornil, že novelizačné body týkajúce sa možnosti poskytovania pôžičiek 

osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo dočasné útočisko, 

neboli s fondom konzultované a že tieto ustanovenia sú vzhľadom na neprepojenosť 

s ostatnými ustanoveniami zákona prakticky nevykonateľné. Rada fondu prerokovala body 

otvorené P. Kučmášom a uložila mu v tejto súvislosti úlohu 

 

Uznesenie RF č. 3/10062022: 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania iniciovať stretnutie s ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci poskytovania pôžičiek pre študentov na 

excelentných zahraničných vysokých školách 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/25072022: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 



 

 

6. Záver 

 

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

rady fondu.  

 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Šestáková 

 

Overil: 

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

 Mgr. Matej Šuránek 

 člen rady fondu 

 

   

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

      Ing. Martin Mlynár 

 predseda rady fondu 

 


