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Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 31. augusta 2022 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Martin Mlynár, JUDr. Ján Luterán, doc. Ing. Miroslav 
Habán, PhD., Mgr. Matej Šuránek 
 
Neprítomní členovia rady fondu: Bc. Filip Šuran 
 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Zuzana Sporková 
 
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 
a formou videokonferencie 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 
3. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 

2022/2023 vrátane príloh 
4. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 

2022/2023 vrátane príloh 
5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníka Jozefa Töröka 
6. Rôzne 
7. 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, pričom JUDr. 
Ján Luterán sa zasadnutia rady fondu zúčastnili formou videokonferencie. Ďalej skonštatoval, 
že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. M. Mlynár navrhol za overovateľa 
zápisnice doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., ktorého členovia rady fondu jednomyseľne 
schválili. M. Mlynár skonštatoval, že zapisovateľkou je Z. Sporková. 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 
2022/2023 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. o) Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“) a bol vypracovaný 
v súlade s Vnútorným predpisom č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 



 2 

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, že v nadväznosti na novelu zákona 
č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o fonde“) účinnú od 
1. júna 2022, došlo k výraznej úprave znenia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí 
o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023 oproti predchádzajúcim rokom. 
Hlavnou zmenou je zapracovanie rôznych typov pôžičiek a s tým súvisiacich rôznych 
podmienok poskytovania pôžičiek pre jednotlivé typy pôžičiek a príloh k žiadosti o pôžičku. 
Taktiež informoval, že v nadväznosti na zvýšenie základnej úrokovej sadzby Európskej 
centrálnej banky sa zvyšuje úroková sadzba pôžičiek na 3,5% p.a. 
 
Ďalej uviedol, že vzhľadom na rozdielnosť podmienok poskytovania pôžičiek pre jednotlivé 
typy pôžičiek a z toho vyplývajúcich povinných príloh, boli vypracované tri verzie žiadosti 
o pôžičku, každá pre jeden typ pôžičiek a dve verzie zmluvy o pôžičke, kde pre pôžičky na 
excelentných vysokých školách je samostatná zmluva. Sadzobník poplatkov a náhrad fond 
navrhuje ponechať v doterajšom znení. 
 
V súvislosti so zavedením rôznych typov pôžičiek, p. Kučmáš informoval radu fondu, že je 
nevyhnutné rozhodnúť o výške finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé typy 
pôžičiek, ako aj o maximálnej a minimálnej výške pôžičky pre jednotlivé typy pôžičiek. 
P. Kučmáš v tejto súvislosti upozornil, že v nadväznosti na novelu zákona o fonde budú všetky 
vyčlenené finančné prostriedky určené na pôžičky pre študentov k dispozícii už v rámci prvého 
termínu na doručenie žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2022/2023 (30. september 2022) 
a v prípade ich nevyčerpania rada fondu rozhodne o určení ďalších termínov. 
 
Rada fondu po diskusii a na návrh p. Kučmáša rozhodla, že na poskytovanie pôžičiek pre 
študentov podľa § 10 zákona o fonde budú v akademickom roku 2022/2023 v rozpočte fondu 
vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 000 000 eur, pričom budú rozdelené 
nasledovne: 
a) na pôžičky pre študentov zabezpečené ručiteľom vo výške minimálne 6 100 000 eur, b)  
b) na pôžičky pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom vo výške maximálne 200 000 eur, c 
c) na pôžičky pre študentov na excelentných vysokých školách vo výške maximálne 700 000 

eur. 
 
Rada fondu taktiež po diskusii rozhodla o úprave výšky pôžičky pre študentov nasledovne: 
a) v prípade pôžičiek pre študentov zabezpečených ručiteľom bude minimálna výška pôžičky 

1000 eur a maximálna výška pôžičky 5 000 eur pre študentov I. a II. stupňa 
vysokoškolského štúdia a 10 000 eur pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia, 

b) v prípade pôžičiek pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom bude minimálna výška 
pôžičky 1000 eur a maximálna výška pôžičky 2000 eur, 

c) v prípade pôžičiek pre študentov na excelentných vysokých školách bude minimálna výška 
pôžičky 1000 eur a maximálna výška pôžičky 20 000 eur. 

 
Záverom diskusie P. Kučmáš upozornil radu fondu, že na pôžičky pre študentov, ktorým bol 
udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko 
neboli vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a preto nebude možné v 
akademickom roku 2022/2023 o takúto pôžičku požiadať. 
 
Po prediskutovaní materiálu členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie RF č. 1/31082022: 
Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na 
akademický rok 2022/2023 vrátane príloh s pripomienkami 
 
Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 
7  mil. eur, z toho na pôžičky pre študentov na excelentných vysokých školách 700 000 eur 
a na pôžičky pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 200 000 eur 
 
Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského 
štúdia v sume 5 000 eur v prípade pôžičiek pre študentov zabezpečených ručiteľom 
 
Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského 
štúdia v sume 10 000 eur v prípade pôžičiek pre študentov zabezpečených ručiteľom  
 
Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky v sume 2 000 eur v prípade pôžičiek pre 
študentov bez zabezpečenia ručiteľom 
 
Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky v sume 20 000 eur v prípade pôžičiek pre 
študentov na excelentných vysokých školách 
 
Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 1 000 eur v prípade 
všetkých typov pôžičiek pre študentov 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 
o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023 
vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 
T: do 31.8.2022 

 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/31082022: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
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. o) štatútu a v súlade s vnútorným predpisom č. 1/2019. 
 
Ďalej informoval, že v akademickom roku 2022/2023 sú na poskytovanie stabilizačných 
pôžičiek vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 373 000 eur Celkový objem 
finančných prostriedkov nebude 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“) rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručenie 
žiadostí o stabilizačnú pôžičku. Všetky prostriedky určené na stabilizačné pôžičky budú k 
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dispozícii už v rámci prvého termínu na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v 
akademickom roku 2022/2023 (30. september 2022). 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 2022/2023 definuje v súlade s vnútorným predpisom základné podmienky 
poskytovania stabilizačných pôžičiek stanovené v § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 a 3 zákona o fonde. 
Prílohy oznamu tvoria vzor žiadosti o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023, vzor 
zmluvy o stabilizačnej pôžičke a Sadzobník poplatkov a náhrad.  
 
P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu, že v nadväznosti na novelu zákona fonde 
účinnú od 1. júna 2022, došlo k čiastočnej úprave znenia Oznamu o možnosti predkladania 
žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023 oproti predchádzajúcim rokom. 
Hlavnou zmenou je zapracovanie, ako oprávneného žiadateľa, aj osobu, ktorej bol udelený 
azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko. Taktiež 
informoval, že aj v prípade stabilizačných pôžičiek sa zvyšuje úroková sadzba pôžičiek na 
3,5% p.a. 
 
P. Kučmáš 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 2022/2023 jedenásť 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.  
 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 2/31082022: 
Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na 
akademický rok 2022/2023 vrátane príloh 
 
Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky na 
akademický rok 2022/2023 v sume 2 373 000eur  
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Oznam 
o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023 vrátane 
príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 
T: do 31. 8. 2022 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/31082022: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníka Jozefa 
Töröka 
 
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. m) 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. 
 
P. Kučmáš členov rady fondu informoval, že materiál sa predkladá na základe žiadosti ručiteľa, 
otca dlžníka, ktorý fond informoval o skutočnosti, že dlžník Jozef Török mal vážnu 
autonehodu so stále trvajúcimi ťažkými zdravotnými následkami. Na základe posúdenia 
dokladov predložených k žiadosti ručiteľa a tam uvedených dôvodov hodných osobitného 
zreteľa fond navrhuje schváliť odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu, pričom 
počas odklad by pôžička sa nemusela splácať a neúročila sa. 
 
P. Kučmáš taktiež informoval, že fond požiadal poisťovňu o posúdenie vzniknutej poistnej 
udalosti a že poisťovňa fondu vyplatí poistné plnenie vo výške 50% z poistnej sumy a po 
dvoch rokoch od vzniku poistnej udalosti dôjde k prehodnoteniu poistného plnenia. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie RF č. 3/31082022: 
 
Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 
základe Zmluvy o pôžičke č. 5191/2019 dlžníkovi Bc. Jozefovi Törökovi v trvaní od decembra 
2021 do augusta 2023 na základe písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 18. augusta 2022 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať dlžníkovi 
Bc. Jozefovi Törökovi potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu, 
pričom počas tohto odkladu splátok sa pôžička nebude splácať ani úročiť 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/31082022: 
Za návrh uznesenia: 4 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
 
6. Rôzne 
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V rámci bodu rôzne bolo prediskutované vydanie nového Vnútorného predpisu rady fondu, 
ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu 
vzdelávania. 
 
 
7. Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil 
zasadnutie rady fondu. 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Sporková 
 
 
Overil: ...................................................... 
 doc. Ing. Miroslav Habán 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Ing. Martin Mlynár 
 predseda rady fondu 
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