
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 27. 1. 2017 
 

 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov z dôvodu nevrátenia 
zmlúv o pôžičke alebo zníženia výšky pôžičky 

 
A.2 informáciu o stave a čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2016 
 
A.3 informáciu k stave prípravy súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu 

na nový informačný systém fondu 
 
A.4 vyjadrenie fondu k žiadosti dlžníka Jaroslava Langa a ručiteľky Ľubice 

Langovej zo dňa 14. 1. 2017 o odpustenie sankcie a žiadosť o zrušenie 
jednorazovej úhrady celej pôžičky 

 
 
B. schvaľuje 
 

B.1 deväť žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 87 900 eur z dôvodu 
uvoľnenia finančných prostriedkov 

 
B.2 Dodatok č. 4 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou 

od 27. 1. 2017 
 

 
C. zamieta 
 

C.1 žiadosť dlžníka Jaroslava Langa a ručiteľky Ľubice Langovej zo dňa 14. 1. 2017 
o odpustenie sankcie a žiadosť o zrušenie jednorazovej úhrady celej pôžičky 
z dôvodu závažného porušenia zmluvy o pôžičke č. 897/2013 

 
D. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

D.1 zverejniť zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov 
z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na webovom sídle Fondu na 
podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 
 
D.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 

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

vzdelávania 
T: do 14 pracovných dní 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o pôžičke 

 
D.4 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 
T: priebežne 

 
D.5 zverejniť Dodatok č. 4 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na webovom 

sídle fondu 
T: bezodkladne 
 

D.6 zverejniť konsolidované znenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania 
na webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 

D.7 informovať dlžníka Jaroslava Langa a ručiteľku Ľubicu Langovú o rozhodnutí 
rady fondu 

T: bezodkladne 


