
Uznesenia 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 30. 10. 2014 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

A. berie na vedomie 

 

A.1 Informáciu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu. 

 

A.2 Žiadosť o odpustenie vrátenia neoprávnene čerpanej pôžičky č. 2059/2012 

dlžníčky Petry Hollej jednorázovo (2.časť čerpania) 

 

A.3 Žiadosť o uznanie odkladu splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej 

z dôvodu materskej dovolenky od marca 2013 

 

A.4 Žiadosť o uznanie odkladu splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej 

z dôvodu pokračovania v štúdiu od septembra 2013 

 

A.5 Informáciu o stave verejného obstarávania na nový Informačný systém Fondu 

na podporu vzdelávania 

 

 

B.  schvaľuje 

 

B.1 vyradenie 50 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 232 200 EUR 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek  

 

B.2 žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 30. septembra 

2014 v počte 249 ks a v celkovej sume pôžičiek 1 996 900 EUR  

 

B.3 vyradenie 137 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 110 300 EUR 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  

 

B.4 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Študentskom pôžičkovom fonde s platnosťou od 1. 11. 2014 

 

B.5 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou 

od 1. 11. 2014 

 

B.6 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona 

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s platnosťou od 1. 11. 2014 

 

B.7 Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania s platnosťou 

od 1. 11. 2014 

 



B.8 Splácanie celého zostatku pôžičky vrátane neoprávnene čerpanej pôžičky až po 

skončení štúdia, resp. skončení zákonného nároku na odklad splátok v riadnych 

mesačných splátkach tak, ako bolo pôvodne určené v zmluve o pôžičke 

č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej 

 

B.9 Odklad splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej z dôvodu materskej 

dovolenky v trvaní od marca 2013 do augusta 2013 

 

B.10 Odklad splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej z dôvodu 

pokračovania v štúdiu v trvaní od septembra 2013 do predpokladaného 

ukončenia štúdia  

 

B.11 zrušenie verejného obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu 

vzdelávania 

 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 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.2 zaslať oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým 

bola schválená žiadosť o pôžičku pre pedagógov 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 zverejniť upravené sadzobníky poplatkov a náhrad na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania  

T: bezodkladne 

 

C.6 umožniť splácanie celého zostatku pôžičky vrátane neoprávnene čerpanej 

pôžičky až po uplynutí zákonného nároku na odklad splátok v riadnych 

mesačných splátkach tak, ako bolo pôvodne určené v zmluve o pôžičke 

č. 2059/2012 dlžníčky Petry Hollej 



T: po uplynutí zákonného nároku na 

odklad splátok pôžičky č. 2059/2012 

dlžníčky Petry Hollej 

 

C.7 vypracovať Súhlas s odkladom splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry 

Hollej z dôvodu materskej dovolenky v trvaní od marca 2013 do augusta 2013 

 

T: bezodkladne 

 

C.8 vypracovať Súhlas s odkladom splátok pôžičky č. 2059/2012 dlžníčky Petry 

Hollej z dôvodu pokračovania v štúdiu v trvaní od septembra 2013 do 

predpokladaného ukončenia štúdia 

T: bezodkladne 

 

C.9 v spolupráci s odborne spôsobilou osobou zrušiť verejné obstarávanie na 

Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: 3. 11. 2014 

 

C.10 v spolupráci s odborne spôsobilou osobou zabezpečiť prípadnú úpravu 

súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný systém Fondu na 

podporu vzdelávania v nadväznosti na vyjadrenie záujemcov o dôvodoch 

nepredloženia cenovej ponuky 

T: na najbližšie zasadnutie rady fondu 

 

C.11 predložiť upravené súťažné podklady na schválenie rade fondu 

 

T: na najbližšie zasadnutie rady fondu 

 


