
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 26. 9. 2016 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. berie na vedomie 

 

A.1 po oboznámení sa s náplňou práce a potrebou práce zamestnancov na 

konkrétnych pracovných pozíciách a mzdovými nákladmi Fondu na podporu 

vzdelávania informáciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania o potrebe 

zmeny v organizačnom členení Fondu na podporu vzdelávania spočívajúce 

v racionalizácii mzdových nákladov, nákladov na prevádzku a zvýšení efektivity 

prevádzky a organizácie Fondu na podporu vzdelávania 

 

A.2 žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 

dlžníčky Annamárie Čížkovej počas trvania jej rodičovskej dovolenky 

 

A.3 žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 

č. 214043 z 27. 1. 2005 dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému 

 

 

B. schvaľuje 

 

B.1 z dôvodov uvedených v bode A.1 tohto uznesenia návrh na vykonanie 

organizačnej zmeny spočívajúcej v  zrušení funkcie informátor na Oddelení 

správy fondu podľa Organizačného poriadku, 

 

B.2 z dôvodov uvedených v bode A.1 tohto uznesenia návrh na vykonanie 

organizačnej zmeny spočívajúcej v zrušení funkcie prevádzkového pracovníka, 

ktorá sa vykonáva kumulovane s funkciou informátora na Oddelení správy 

fondu zrušenej podľa bodu B.1, a v rámci ktorej sa vykonávajú nasledovné 

pracovné činnosti 

- evidencia žiadostí o pôžičku, kontrola žiadostí o pôžičku, komunikácia so 

žiadateľmi v prípade žiadateľov študujúcich na vysokých školách a 

univerzitách v zahraničí, ako aj v prípade žiadateľov so statusom 

zahraničného Slováka; 

- predkladanie riaditeľovi Študentského pôžičkového fondu návrhov na 

schválenie pôžičky a prípravy zmlúv o pôžičke; 

- vedenie evidencie dlžníkov v databáze Študentského pôžičkového fondu; 

- evidencia výplaty a splátok pôžičiek; 

- vypracovanie dohôd o splátkach a súhlasov s odkladom splátok; 

- vypracovanie návrhu podkladov pre metodické pokyny a vnútorné smernice, 

 

B.3 presun časti zostávajúcich pracovných činností vykonávaných v rámci zrušenej 

funkcie informátora na Oddelení správy fondu, ktorých potreba vykonávania 

zostane zachovaná, na zamestnanca organizačného útvaru Sekretariát riaditeľa 

a na zamestnanca na pracovnej pozícii správcu budovy v organizačnom útvare 

Oddelenie správy fondu, 



 

B.4 v súlade s bodmi B.1 až B.3 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Fondu na 

podporu vzdelávania s účinnosťou od 27. 9. 2016 

 

B.5 úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 presunom 

finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur z položky 521001 Základné mzdy 

na položku 521004 Dohody o vykonaní práce  

 

B.6 odklad splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Annamárie Čížkovej počas trvania jej rodičovskej dovolenky v období od 

septembra 2016 do novembra 2018 

 

B.7 odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke č. 214043 

z 27. 1. 2005 dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému v trvaní od októbra 2016 

do decembra 2016 za podmienky úhrady nedoplatku vzniknutého na riadnych 

mesačných splátkach do 25. októbra 2016 

 

B.8 realizáciu verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 

 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 zverejniť Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu 

vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

C.2 zverejniť konsolidované znenie Organizačného poriadku Fondu na podporu 

vzdelávania na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

C.3 zverejniť upravený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 

na webovom sídle fondu 

 

T: bezodkladne 

 

C.4 dodržiavať schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 

 

T: priebežne počas roku 2016 

 

C.5 vypracovať Potvrdenie o odklade splátok pôžičky č. 5166/2013 z iného 

kvalifikovaného dôvodu dlžníčke Annamárie Čižkovej počas trvania jej 

rodičovskej dovolenky v období od septembra 2016 do novembra 2018 

 

T: bezodkladne 



 

C.6 vypracovať a zaslať dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému dohodu 

o splátkach pôžičky počas trvania odkladu za podmienok ustanovených čl. VIII 

ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č. 214043 z 27. 1. 2005 

 

T: bezodkladne po úhrade 

nedoplatku na riadnych 

mesačných splátkach 

 

C.7 vyhlásiť verejné obstarávanie na výber audítora prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

 

T: 30. 9. 2016 

 

C.8 informovať radu fondu a dozornú radu o výsledku verejného obstarávania na 

výber audítora 

 

T: do 15 pracovných dní od ukončenia 

verejného obstarávania 


