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Zápisnica 
zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 10. júna 2019 
 
Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Michal Považan, PhD., 
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 
3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31. 5. 2019 
4.   Rôzne 
5.   Záver 
 
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 
 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
Predsedníčka dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“)  
M. Čutková privítala všetkých členov dozornej rady na zasadnutí. Skonštatovala, že na 
zasadnutí sú prítomní všetci členovia dozornej rady. Ďalej skonštatovala, že dozorná rada je 
uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady. M. Čutková navrhla za overovateľa 
zápisnice M. Považana. Skonštatovala, že zapisovateľkou je J. Zvozilová. M. Čutková sa 
spýtala členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia 
dozornej rady nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia 
odsúhlasili. 
 
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 
 
M. Čutková informovala členov dozornej rady, že všetky uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí boli splnené. 
 
3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31. 5. 2019 
 
M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky 
a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom 
materiáli. P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady 
v súlade s § 7 ods. 11 zákona o fonde, v zmysle ktorého dozorná rada vypracúva najmenej raz 
ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol. Cieľom materiálu je informovať 
členov dozornej rady o významných skutočnostiach v činnosti fondu, jeho hospodárení 
a plnení zákonom zverených úloh.  
P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o nadobudnutí účinnosti zákona č. 140/2019 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o fonde“), ako najdôležitejšej 
skutočnosti, ktorá má vplyv na činnosť fondu. Novelou zákona o fonde došlo k  zavedeniu 
nového typu pôžičiek – stabilizačných pôžičiek pre študentov. Ďalej došlo k úprave 
a doplneniu zoznamu kritérií na uprednostnenie žiadateľov, k rozšíreniu možnosti odpisov 
časti istiny pôžičky aj pre vysokoškolských učiteľov a odborných zamestnancov škôl a ďalším 
drobným úpravám. Zároveň informoval, že zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná zo 
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strany Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) dňa 3. 6. 2019, pričom fond nemá 
informáciu o jej podpise zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.    
P. Kučmáš ďalej informoval, že v súvislosti s novelou zákona o fonde bol radou fondu 
schválený dodatok k Štatútu fondu, dodatok k Organizačnému poriadku fondu a Vnútorný 
predpis, 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, všetko s účinnosťou od 5. 6. 2019. 
V súvislosti s hospodárením fondu P. Kučmáš uviedol, že hospodársky výsledok za obdobie 
január až máj 2019 predstavuje stratu vo výške 20 794,14 eur. Najväčšie prečerpanie súvisí 
s tým, že väčšina odpisov pre pedagógov v roku 2019 bola vykonaná v prvom štvrťroku 2019. 
 
Členovia dozornej rady po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie DR č. 1/10062019: 
 
Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31. 5. 2019 
 
Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na 
rok 2019 

T: priebežne  
 
Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 1/10062019:  
Za návrh uznesenia: 3 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
4. Rôzne 
 
V rámci bodu rôzne prebehla diskusia o realizovaných a plánovaných marketingových 
aktivitách fondu, úrovni spolupráce so Študentskou radou vysokých škôl a jednotlivými 
vysokými školami, ako aj plánoch budúcej propagácie fondu vzhľadom na pokles 
predkladaných žiadostí o pôžičku pre študentov. 
P. Kučmáš taktiež informoval o počtoch predložených žiadostí o stabilizačnú pôžičku. 

 
5.Záver 
 
M. Čutková poďakovala všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončila 
zasadnutie dozornej rady. 
 
Zapísal: Jana Zvozilová 
 
 
Overil: ...................................................... 
          Mgr. Michal Považan, PhD. 
 člen dozornej rady  
 
 
Schválil: 
 ...................................................... 
 JUDr. Miloslava Čutková 
 predsedníčka dozornej rady 


