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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 27. októbra 2022 

 

 

Prítomní členovia rady fondu: Ing. Martin Mlynár, Bc. Filip Šuran, JUDr. Ján Luterán, 

Mgr. Matej Šuránek 

 

Neprítomní členovia rady fondu:, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 

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. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom doručených do 

30. 9. 2022 

4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom doručených do 

30. 9. 2022 

5. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách 

doručených do 30. 9. 2022 

6. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 30. 9. 2022 

7. Odklad splátok pôžičiek z iného kvalifikovaného dôvodu počas trvania prerušenia 

výkonu nedostatkového regulovaného povolania z dôvodu práceneschopnosti 

8. Rôzne 

9. 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, pričom 

F. Šuran sa zasadnutia rady fondu zúčastnil formou videokonferencie a M. Habán sa 

ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná 

a otvoril zasadnutie. M. Mlynár navrhol za overovateľa zápisnice Mgr. Mateja Šuráneka, 

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 uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí  

boli splnené. Zároveň v stručnosti informoval o vypracovaní Oznamu o vyhlásení výberového 

konania na funkciu riaditeľa fondu, ako aj o vyhlásení výberového konania. 
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3. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom doručených do 

30. 9. 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 č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), podľa ktorého rada fondu schvaľuje 

pôžičky. 

 

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

pre študentov zabezpečenú ručiteľom a skonštatoval, že na základe posúdenia predložených 

žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom sa odporúča rade fondu schváliť 382 

žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 804 300 eur, t. j. všetky doručené žiadosti spĺňajúce 

podmienky poskytovania pôžičiek a neschváliť 30 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 143 200 

eur. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 1/27102022: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 30 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 143 200 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania 

pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom doručené 

Fondu na podporu vzdelávania do 30. septembra 2022 v počte 382 a v celkovej sume pôžičiek 

1 804 300 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom a neschválených žiadostí o pôžičku 

pre študentov zabezpečenú ručiteľom 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 študentov zabezpečenú ručiteľom 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

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

zabezpečené ručiteľom 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 študentov zabezpečených ručiteľom 

z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/27102022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom doručených 

do 30. 9. 2022 

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

pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom. Po zhrnutí celého priebehu procesu skonštatoval, 

že na základe posúdenia predložených žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia 

ručiteľom sa odporúča rade fondu schváliť 4 žiadosti v celkovej sume pôžičiek 8 000 eur, t. j. 

všetky doručené žiadosti spĺňajúce podmienky poskytovania pôžičiek a neschváliť 11 žiadostí 

v celkovej sume pôžičiek 22 000 eur. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/27102022: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 11 žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia 

ručiteľom v celkovej žiadanej sume pôžičiek 22 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom doručené 

Fondu na podporu vzdelávania do 30. septembra 2022 v počte 4 a v celkovej sume pôžičiek 

8 000 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom a neschválených žiadostí 

o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 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 študentov bez zabezpečenia 

ručiteľom 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

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

bez zabezpečenia ručiteľom 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 študentov bez zabezpečenia ručiteľom 

z Fondu na podporu vzdelávania  

T: priebežne 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/27102022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

5. Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách 

doručených do 30. 9. 2022 

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

pre študentov na excelentných VŠ. Zároveň skonštatoval, že na základe posúdenia 

predložených žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ sa odporúča rade fondu 

schváliť 21 žiadosti v celkovej sume (bezúčelových) pôžičiek 292 500 eur, t. j. všetky 

doručené žiadosti spĺňajúce podmienky poskytovania pôžičiek a neschváliť 11 žiadostí 

v celkovej sume pôžičiek 112 500 eur. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 3/27102022: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 11 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 112 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania 

pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ doručené Fondu 

na podporu vzdelávania do 30. septembra 2022 v počte 21 a v celkovej sume (bezúčelových) 

pôžičiek 292 500 eur 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť zoznam schválených 

žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ a neschválených žiadostí o pôžičku pre 

študentov na excelentných VŠ 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 študentov na excelentných VŠ  

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

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

na excelentných VŠ 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 študentov na excelentných VŠ z Fondu 

na podporu vzdelávania  

T: priebežne 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/27102022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

6. Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 30. 9. 2022 

P. Kučmáš informoval o priebehu procesu podávania a schvaľovania žiadostí o stabilizačnú 

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

o stabilizačnú pôžičku sa odporúča rade fondu schváliť 226 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

904 000 eur, t. j. všetky doručené žiadosti o stabilizačnú pôžičku spĺňajúce podmienky 

poskytovania stabilizačných pôžičiek a neschváliť 20 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 

80 000 eur. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 4/27102022: 

Rada fondu schvaľuje vyradenie 20 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 80 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek 

 

Rada fondu schvaľuje žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručené Fondu na podporu 

vzdelávania do 30. septembra 2022 v počte 226 a v celkovej sume pôžičiek 904 000 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. 4/27102022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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7. Odklad splátok pôžičiek z iného kvalifikovaného dôvodu počas trvania prerušenia 

výkonu nedostatkového regulovaného povolania z dôvodu práceneschopnosti 

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 informoval, že v súvislosti s postupným nárastom počtu poskytnutých 

stabilizačných pôžičiek sa zdravotné sestry stále častejšie obracajú na fond s otázkou 

o možnosti odkladu splátok z dôvodu práceneschopnosti, pričom väčšina týchto otázok sa 

týka práceneschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva. Nakoľko ale práceneschopnosť 

predstavuje prerušenie výkonu nedostatkového regulovaného povolania, je dlžník v tomto 

období povinný stabilizačnú pôžičku splácať a to bez ohľadu na dôvod práceneschopnosti. 

V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že tieto zdravotné sestry majú uzatvorenú platnú 

pracovnú zmluvu a po ukončení práceneschopnosti a prípadnej nadväzujúcej materskej 

a rodičovskej dovolenky sa do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku vrátia a budú 

pokračovať vo výkone nedostatkového regulovaného povolania. Taktiež poukázal aj na fakt, 

že zdravotné sestry majú podľa zákona o fonde (§13d ods. 3 písm. f) nárok na odklad splátok, 

ak z dôvodu nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku prerušia výkon nedostatkového 

regulovaného povolania. 

 

Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 5/27102022: 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok stabilizačnej pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

pre všetkých dlžníkov, ktorí z dôvodu práceneschopnosti prerušili výkon nedostatkového 

regulovaného povolania  

 

Rada fondu schvaľuje udelenie takéhoto odkladu splátok na obdobie preukázaného trvania 

práceneschopnosti, najviac však celkovo na jeden rok, pričom počas tohto odkladu splátok 

lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky nebude plynúť, stabilizačná pôžička sa nebude splácať 

a nebude sa úročiť 

 

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

dlžníkovi, ktorý z dôvodu práceneschopnosti preruší výkon nedostatkového regulovaného 

povolania a požiada o odklad splátok stabilizačnej pôžičky, potvrdenie o odklade splátok 

stabilizačnej pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

T: bezodkladne po doručení 

žiadosti o odklad splátok 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/27102022: 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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8. Rôzne 

P. Kučmáš informoval o počte doručených žiadostí o pôžičku pre študentov v termíne do 

31. októbra 2022 a o skutočnosti, že vyčlenené finančné prostriedky nebudú vyčerpané. Na 

základe tejto informácie rada fondu rozhodla o stanovení ďalšieho termínu na doručenie 

žiadostí o pôžičku pre študentov a prijala uznesenie. 

 

Uznesenie RF č. 6/27102022 

 

Rada fondu schvaľuje 30. november 2022 ako ďalší termín na doručenie žiadostí o pôžičku 

pre študentov v akademickom roku 2022/2023 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť informáciu o určení 

ďalšieho termínu na doručenie žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 

2022/2023 na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 6/27102022 

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Členovia rady fondu sa predbežne dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 

dňa 24. novembra 2022 a ktorého bodom rokovania bude aj otváranie obálok s doručenými 

žiadosťami o zaradenie do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Fondu na podporu vzdelávania.  

 

 

9. Záver 

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

rady fondu.  

 

 

Zapísal: Ing. Zuzana Sporková 

 

 

 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Matej Šuránek 

 člen rady fondu 

 

   

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

 Ing. Martin Mlynár 

 predseda rady fondu 
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