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Zápisnica 

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 25. januára 2023 

 

 

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

Mgr. Matej Šuránek,  PhD., Mgr. Katarína Vačoková 

Neprítomní členovia rady fondu sa ospravedlnili: PaedDr. Mária Šofranko, doc. Ing. Miroslav 

Habán 

 

Prizvaní: Zuzana Sporková, Martin Suchý – k bodu 3, Pavol Kučmáš – na celé zasadnutie 

okrem bodov týkajúcich sa výberového konania 

 

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 predchádzajúceho zasadnutia  

3. Dohodnutie ďalšieho postupu vo veci absentujúceho riaditeľa Fondu, prerokovanie 

pripomienok ku vnútornému predpisu rady Fondu, ktorým sa určujú podrobnosti o 

výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 

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

Kadlubcovej 

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 piati členovia rady fondu. J. Luterán 

a F. Šuran sa zúčastnili zasadnutia formou videokonferencie. Ďalej skonštatoval, že rada 

fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. Za overovateľku zápisnice bola odsúhlasená 

K. Vačoková. M. Mlynár skonštatoval, že zapisovateľkou je Z. Sporková. M. Mlynár oznámil 

členom rady, že na zasadnutie rady fondu k bodu 3 pozval M. Suchého z Nadácie Zastavme 

korupciu. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu 

a program zasadnutia odsúhlasili jednomyseľne. 

 

Rada fondu hlasovaním schválila jednomyseľne zmenu poradia programu bod 3 za bod 4. 

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  
M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky úlohy z predchádzajúcich zasadnutí boli 

splnené. 

 

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

Lenky Kadlubcovej 

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 
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o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok 

pôžičky nie je zákonný nárok.  

Dňa 28. decembra 2022 bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok pôžičky z dôvodu 

čerpania rodičovskej dovolenky. Keďže dlžníčka 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. 

Lenke Kadlubcovej schváliť odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu podľa čl. IX ods. 

10 zmluvy o pôžičke od januára 2023 do februára 2024, 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. 1/25012023: 

 

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

základe Zmluvy o pôžičke č. 4790316044 dlžníčke Mgr. Lenke Kadlubcovej v trvaní od 

januára 2023 do februára 2024 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

28. decembra 2022 

 

Rada fondu ukladá poverenému riadením Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať 

dlžníčke Mgr. Lenke Kadlubcovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného 

kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX 

ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 4790316044 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/25012023: 

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

4. Dohodnutie ďalšieho postupu vo veci absentujúceho riaditeľa Fondu, prerokovanie 

pripomienok ku vnútornému predpisu rady Fondu, ktorým sa určujú podrobnosti 

o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 

K tomuto bodu bol prizvaný M. Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. Opísal, ako Nadácia 

napomáhala pri vytváraní podmienok na výberové konania v iných inštitúciách. Po diskusii sa 

členovia rady dohodli, že do 30. januára pridajú svoje pripomienky a návrhy úpravy 

podmienok výberového konania v spoločne zdieľanom dokumente. Návrh hodnotiacich 

kritérií (dokument) bol poskytnutý od Nadácie Zastavme korupciu a M. Suchý prisľúbil svoju 

súčinnosť pri pripomienkovaní a úprave dokumentu. 

 

M. Mlynár odročil zasadnutie na 30. január 2023, ktoré bude online. 

 

Dňa 30. januára 2023 M. Mlynár privítal členov rady fondu na pokračovaní zasadnutia, ktoré  

prebiehalo online. Na zasadnutí boli prítomní: M. Mlynár, K. Vačoková, J. Luterán, F. Šuran, 

M. Habán. M. Šofranko a M. Šuránek sa pripojili v priebehu zasadnutia. Prizvaní boli p. 

Suchý z Nadácie Zastavme korupciu k bodu 4. a p. Kučmáš k bodu 5 okrem častí zasadnutia 

týkajúcich sa výberového konania. 
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Členovia rady si prešli a hneď na zasadnutí zapracovali pripomienky a úpravy Vnútorného 

predpisu, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na 

podporu vzdelávania. M. Suchý z Nadácie Zastavme Korupciu vzniesol viacero odporúčaní 

a príkladov dobrej praxe a odpovedal na otázky členov rady.  

 

Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie RF č. 1/30012023: 

Rada fondu schvaľuje Vnútorný predpis rady fondu č. RF-1/2023 ktorým sa určujú 

podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 

s účinnosťou od 31. januára 2023. 

 

Rada fondu ukladá poverenému riadením Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Vnútorný 

predpis rady fondu č. RF-1/2023, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na 

funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 

 T: bezodkladne   

 

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/30012023: 

Za návrh uznesenia: 6 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

M. Mlynár navrhol procedurálne doplniť bod programu na žiadosť p. Kučmáša – Schválenie 

Oznamu o možnosti predkladania žiadosti o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2023. 

 

Hlasovanie za doplnenie bodu programu: 

Za doplnenie bodu:  6 

Proti doplneniu bodu:  0 

Zdržal sa hlasovania:  0 

 

5. Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 

2023 vrátane príloh 
M. Mlynár skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky 

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

P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „rada fondu“) podľa čl. 8 ods. 9 písm. b) a o) Štatútu Fondu na 

podporu vzdelávania, podľa ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie podmienok 

poskytovania pôžičiek a termínov na doručenie žiadostí o pôžičku, ako aj schvaľovanie 

dokumentácie súvisiacej s poskytovaním pôžičiek, najmä postupov pre poskytovanie 

pôžičiek, vzor žiadosti o pôžičku, vzor zmluvy o pôžičke a sadzobníka poplatkov a náhrad. 

Predkladaný materiál bol vypracovaný 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 (ďalej len „vnútorný predpis“).  

 

P. Kučmáš zároveň informoval členov rady fondu o navrhovanej výške finančných 

prostriedkov na pôžičky pedagógov na kalendárny rok 2023. Uviedol, že navrhuje na základe 
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analýzy disponibilných finančných prostriedkov, vyčleniť z rozpočtu fondu na pôžičky pre 

pedagógov finančné prostriedky vo výške maximálne 3,8 mil. eur, čo je 600 000 eur viac ako 

v roku 2022. Všetky finančné prostriedky budú v súlade s § 14 ods. 6 vyčlenené na prvý 

termín na doručenie žiadostí o pôžičku (28. február 2023) a v prípade ich nevyčerpania budú 

použité v ďalších termínoch stanovených radou fondu. 

Ďalej uviedol, že oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 

kalendárny rok 2023 (ďalej len „oznam“) definuje v súlade s vnútorným predpisom základné 

podmienky poskytovania pôžičiek stanovené v § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona o fonde. 

Prílohy oznamu tvoria vzor žiadosti o pôžičku, vzor zmluvy o pôžičke a Sadzobník poplatkov 

a náhrad. Spolu so žiadosťou o pôžičke sa zároveň zverejňuje aj záväzný vzor čestného 

vyhlásenia o osamelosti. Uviedol, že predkladaný oznam je takmer totožný s oznamom 

platným v kalendárnom roku 2022. Vykonané zmeny sa týkajú najmä umožnenie čerpať 

pôžičku bez ručiteľa (pôžička do výšky 3000 eur) aj tým pedagógom, ktorí už v minulosti 

poskytnutú pôžičku splatili – doteraz platilo, že pôžička bez ručiteľa sa poskytovala len 

v prípade, ak kumulovaná suma všetkých pôžičiek neprekročila 3 000 eur bez ohľadu na to, či 

v minulosti poskytnuté pôžičky už pedagóg splatil alebo nie, zmeny termínov na doručenie 

žiadostí o pôžičku, detailnejší popis a sprehľadnenie vypĺňania údajov v žiadosti o pôžičku, 

aktualizácie dátumov na kalendárny rok 2023, úpravy logických súvislostí, opravy 

gramatických chýb a iných zjavných nepresností. Sadzobník poplatkov a náhrad navrhuje 

p. Kučmáš ponechať v pôvodnom znení ako bol schválený radou fondu dňa 10. augusta 2021. 

P. Kučmáš informoval, že úroková sadzba pôžičiek pre pedagógov v kalendárnom roku 2023 

bude vo výške 4 % p.a. 

 

Následne členovia rady fondu pristúpili k hlasovaniu 

 

Uznesenie RF č. 2/30012023: 

Rada fondu schvaľuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na 

kalendárny rok 2023 vrátane príloh 

 

Rada fondu schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov na 

kalendárny rok 2023 v sume 3 800 000 eur 

 

Rada fondu schvaľuje maximálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2023 

v sume 15 000 eur 

 

Rada fondu schvaľuje minimálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2023 

v sume 1 000 eur 

 

Rada fondu ukladá poverenému riadením Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2023 

vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 31. 1. 2023 
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Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/30012023: 

Za návrh uznesenia: 6 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

6. Rôzne 

P. Kučmáš informoval členov rady, že zamestnanec fondu na pozícii referent kontroly sa 

rozhodol ukončiť pracovný pomer a z dôvodu zachovania kontinuity činnosti fondu bude 

vyhlásené výberové konanie na obsadenie tejto pozície. Členovia rady fondu vyjadrili súhlas 

s navrhovaným postupom. P. Kučmáš sa odpojil od zasadnutia rady fondu a rokovanie 

pokračovalo bez jeho prítomnosti.  

  

V nasledujúcej diskusii sa členovia rady fondu dohodli na lehotách  výberového konania na 

obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania. 

Vyhlásenie výberového konania:    31.1.2023 

Lehota na predloženie žiadosti:     10.3.2023 

Otvorenie obálok na zasadnutí rady fondu o 10:00:  16.3.2023 

Odoslanie informácie o splnení / nesplnení podmienok výberového konania a o mieste a čase 

verejného vypočutia:       20.3.2023 

Predpokladaný termín verejného vypočutia:   21.4.2023 

Predpokladaný dátum nástupu do funkcie:     1.5.2023 

 

M. Mlynár pošle 31.1.2023 vyzve k hlasovaniu per-rollam o ozname a o vyhlásení 

výberového konania a informoval o skrátení lehoty na per-rollam hlasovanie. 

 

7. Záver 

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

rady fondu.  

 

 

Zapísal: Zuzana Sporková 

 

 

 

Overil: 

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

 Mgr. Katarína Vačoková 

 členka rady fondu 

 

   

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

 Ing. Martin Mlynár 

     predseda rady fondu 

 


