
Uznesenia 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 06. 07. 2015 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

A. berie na vedomie 

 

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

 

A.2 žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 4019513108 Mgr. Ľudmila Gáborová 

 

A.3 žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 4354514142 Bc. Jaroslava Sekerešová 

 

 

B.  schvaľuje 

 

B.1 za predsedu rady fondu p. Viliama Bokola  

 

B.2 oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 10 zákona 

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania vrátane príloh s 

pripomienkami  

 

B.3 oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov vrátane príloh 

s pripomienkami  

 

B.4 celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov v sume 

2 300 000 EUR 

 

B.5 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z.    o Fonde na 

podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov s pripomienkami 

 

B.6  odklad splátok pôžičky č. 4019513108 Mgr. Ľudmily Gáborovej v trvaní od júla 

2015 najneskôr do decembra 2015 vrátane 

 

    

B.7 odklad splátok pôžičky č. 4354514142 Bc. Jaroslavy Sekerešovej v trvaní od 

júla  2015 do augusta 2015 vrátane 

 

B.8 vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku a montáž klimatizačných 

zariadení v nebytových priestoroch č. 14 a č. 19 

 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí pre študentov 

vrátane príloh na webovom sídle fondu na podporu vzdelávania 

 



T: 13.7.2015 

 

C.2 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: 13.7.2015 

 

C.3 predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh zákona, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

v znení neskorších predpisov so žiadosťou o jeho zaradenie do legislatívneho 

procesu 

T: 13.7.2015 

 

C.4 predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR súčasne s návrhom 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu 

vzdelávania v znení neskorších predpisov aj informáciu o možnej legislatívnej 

zmene a doplnení tohto zákona o finančnú podporu začínajúcim pedagógom na 

vysokých školách 

T: 13.7.2015 

 

C.5 vypracovať a zaslať Mgr. Ľudmile Gáborovej Potvrdenie o odklade splátok 

pôžičky č. 4019513108 počas trvania nepriaznivej rodinnej situácie v súlade 

s čl. IX, ods. 10 zmluvy o pôžičke č. 4019513108 

 

T: bezodkladne 

 

C.6 vypracovať a zaslať Bc. Jaroslave Sekerešovej Potvrdenie o odklade splátok 

pôžičky č. 4354514142 počas materskej dovolenky za podmienok stanovených 

čl. IX, ods. 10 zmluvy o pôžičke č. 4354514142 

 

T: bezodkladne 

 

C.7 vyhlásiť verejné obstarávanie na klimatizačné zariadenia prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

 

T: 20.7.2015 

 

C.8 informovať radu fondu o výsledku verejného obstarávania na klimatizačné 

zariadenia 

 

T: do 15 pracovných dní od 

ukončenia verejného 

obstarávania 

 

 

 

 


