
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa  28. 7. 2017 
 
 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 žiadosť pozostalých o odpustenie dlhu alebo jeho časti po nebohom dlžníkovi 
Lukášovi Kubusovi 

 
A.2 Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 6 .2017 

 
 
B. schvaľuje 
 

B.1 za predsedníčku rady fondu M. Bartekovú 
 
B.2 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh 

s pripomienkami 
 
B.3 celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

2 700 000 eur 
 
B.4 maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia  

v sume 2 300 eur 
 
B.5 maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia 

v sume 4 500 eur 
 
B.6 minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 500 eur 
 
B.7 vyradenie sedem žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 41 000 

eur z dôvodu duplicitného zaslania žiadosti 
 
B.8 žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 30. júna 2017 

v počte 89 a v celkovej sume pôžičiek 864 200 eur 
 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

C.1 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 
študentov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 7. 8. 2017 
 



C.2 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.3 zaslať návrh zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť 

o pôžičku pre pedagógov radou fondu 
T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia 

zoznamu schválených pôžičiek 
 

C.4 vyplatiť pôžičky podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu 
vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o 
pôžičke 

 
C.5 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 
T: priebežne 

 
C.6 vyžiadať od rodičov zosnulého Lukáša Kubusa informácie o príjmoch 

a výdavkoch rodiny 
T: do 10 dní od uznesenia rady fondu 

 
C.7 dodržiavať rozpočet fondu na rok 2017 

T: priebežne 


