
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 11.11.2013 
 
 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 žiadosť o povolenie odkladu splátok pôžičky č. 35405 Mgr. Marianny Petrikovej 
 
 
B. schvaľuje 
 

B.1 Vnútorný predpis č. 2/2013 ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí 
o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku s účinnosťou 
od 11.11.2013 s pripomienkami 

 
B.2 úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 s účinnosťou od 

11.11.2013 
 

B.3 vyradenie 117 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
910 600 EUR z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 
B.4 vyradenie 446 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 4 349 800 EUR 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
B.5 žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 

30. septembra 2013 v počte 139 a v celkovej sume pôžičiek 1 494 900 EUR 
 
B.6 odklad splátok pôžičky č. 35405 Mgr. Marianny Petrikovej v trvaní od mesiaca 

nasledujúceho po podpise Súhlasu s odkladom splátok najneskôr do mesiaca 
august 2016 vrátane. 

 
 
C. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

C.1 zverejniť na webovom sídle fondu Vnútorný predpis č. 2/2013 zo dňa 
11. novembra 2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 
žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku 

 
T: bezodkladne 

 
C.2 postupovať pri posudzovaní predložení žiadostí o pôžičku v zmysle schváleného 

Vnútorného predpisu č. 2/2013 ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 
žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku 

 



T: priebežne 
 

C.3 zverejniť upravený Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 na 
webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 

C.4 dodržiavať schválený Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 
 

T: priebežne počas roku 2013 
 
C.5 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom sídle Fondu na 
podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 
 
C.6 zaslať oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým 

bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov radou fondu  
 

T: do 10 pracovných dní od schválenia 
pôžičiek radou fondu 

 
C.7 vyplatiť pôžičky podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu 

vzdelávania 
T: do 14 pracovných dní od doručenia 

podpísanej zmluvy o pôžičke zo strany 
žiadateľa do Fondu na podporu 
vzdelávania 

 
C.8 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 
T: priebežne 

 
C.9 vypracovať Súhlas s odkladom splátok týkajúci sa odkladu splátok pôžičky 

počas materskej dovolenky za podmienok stanovených čl. VIII, ods. 12 dodatku 
k zmluve o pôžičke  

T: bezodkladne 
 

C.10 zabezpečiť zverejnenie informácie o výberovom konaní na riaditeľa / riaditeľku 
Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

T: bezodkladne 
 


