
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 14. 11. 2016 
 

 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu 
dlžníčky Bc. Alexandry Pileckej počas trvania rodičovskej dovolenky 

 
A.2 žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 

č. 31204 z 3. 12. 2008 dlžníčke fondu Mgr. Mariane Škumátovej 
 

A.3 Informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 31. 10. 2016 
 
 
B. schvaľuje 
 

B.1 vyradenie 66 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 611 000 eur 
z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičky 

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

2016 v počte 246 a v celkovej sume pôžičiek 2 498 700 eur 
 
B.3 vyradenie 234 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 974 800 eur 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
B.4 Dodatok č. 3 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s pripomienkami 

s účinnosťou od 14.11.2016 
 
B.5 odklad splátok pôžičky č. 1262/2013 z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Bc. Alexandry Pileckej počas trvania rodičovskej dovolenky v období od 
novembra 2016 do decembra 2018 

 
B.6 odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke č. 31204 

z 3. 12. 2008 dlžníčke fondu Mgr. Mariane Škumátovej v trvaní od novembra 
2016 do mája 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 desať 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 Dodatok č. 3 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na webovom 

sídle fondu 
T: bezodkladne 

 
C.6 zverejniť konsolidované znenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na 

webovom sídle fondu 
T: bezodkladne 

 
C.7 vypracovať a zaslať potvrdenie o odklade splátok k pôžičke č. 1262/2013 

z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčke Bc. Alexandre Pileckej počas trvania 
rodičovskej dovolenky v období od novembra 2016 do decembra 2018 

 
T: bezodkladne 

 
C.8 vypracovať a zaslať dlžníčke fondu Mgr. Mariane Škumátovej dohodu 

o splátkach pôžičky počas trvania odkladu za podmienok ustanovených čl. VIII 
ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č. 31204 z 3. 12. 2008 

 
T: bezodkladne 

 
C.9 dodržiavať rozpočet fondu na rok 2016 

T: priebežne 
 


