
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 17.02.2014 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

A. berie na vedomie 

 

A.1 informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu. 

 

A.2 informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov z dôvodu nevrátenia 

 zmlúv o pôžičke 

 

 

B. schvaľuje 

 

B.1 280 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 712 700 EUR z dôvodu 

uvoľnenia finančných prostriedkov  

 

B.2 v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov žiadosti o pôžičku žiadateľom 

s váženým študijným priemerom do 3,07 podľa poradia stanového radou fondu 

 

B.3 v žiadosť o pôžičku 24-tého žiadateľa o pôžičku (Ing. Slávka Mihóková) 

spĺňajúceho kritérium „Žiadateľ vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú 

činnosť na ustanovený pracovný čas“ v poradí stanovenom podľa kritéria rady 

fondu „Výška hrubého príjmu žiadateľa“ s pôžičkou vo výške 3 500 Eur 

a v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov v maximálnej možnej výške 

 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 zverejniť zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku pre študentov 

z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

 

T: bezodkladne 

 

C.2 zaslať oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým 

bola schválená žiadosť o pôžičku pre študentov radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

       

      T: do 10 pracovných dní od schválenia pôžičiek 

     radou Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

 



 

 

C.3 vyplatiť pôžičky podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu 

vzdelávania 

       

      T: do 14 pracovných dní od nadobudnutia  

     účinnosti zmluvy o pôžičke 

 

 

C.4 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 

 

      T: priebežne 

 

C.5 informovať radu fondu o poskytnutých pôžičkách žiadateľom v zmysle 

uznesenia RF č. 4/17022014 

 

      T: do 10 pracovných dní 

 

C.6 doplniť 24-tú žiadosť o poskytnutie pôžičky do zoznamu schválených žiadostí 

o poskytnutie pôžičku pre pedagógov z dôvodu uvoľnenia finančných 

prostriedkov na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

      T: bezodkladne 

 

C.7 zaslať oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľovi, 

ktorému bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov radou Fondu na 

podporu vzdelávania 

      T: do 10 pracovných dní od schválenia pôžičky 

     radou Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.8 vyplatiť pôžičku podľa uzavretej zmluvy o pôžičke z Fondu na podporu 

vzdelávania 

 

      T: do 14 pracovných dní od nadobudnutia  

     účinnosti zmluvy o pôžičke  

 

C.9 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičky 

z Fondu na podporu vzdelávania 

 

      T: priebežne 

 


