
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa  9. 10. 2017 
 
 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 zdokladovanie príjmov a výdavkov rodiny Kubusovcov ako pozostalých po 
nebohom dlžníkovi fondu Lukášovi Kubusovi 

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

č. 880/2016 dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi 
 
 
B. schvaľuje 
 

B.1 vyradenie 35 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 79 800 eur 
z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičiek 

 
B.2 žiadosti o pôžičku pre študentov predložené Fondu na podporu vzdelávania do 

15. septembra 2017 v počte 301 a v celkovej sume pôžičiek 693 200 eur 
 
B.3 realizáciu verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 
 
B.4 možnosť splácať zostatok pôžičky pozostalými po nebohom dlžníkovi Lukášovi 

Kubusovi vo výške riadnych mesačných splátok uvedených v zmluve o pôžičke 
bez ďalšieho navýšenia o zmluvné úroky 

 
B.5 odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke  č.  880/2016 

dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi v trvaní od 1. novembra 2017 do 30. 
novembra 2017 

 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

C.1 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre študentov a neschválených 
žiadostí o pôžičku pre študentov na webovom sídle Fondu na podporu 
vzdelávania 

T: bezodkladne 
 

C.2 zaslať návrh zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o 
pôžičku pre študentov 

 
T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu   
schválených pôžičiek 



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 podmienok počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 
T: priebežne 

 
C.5 vyhlásiť verejné obstarávanie na výber audítora prostredníctvom elektronického 

trhoviska 
T: 13. 10. 2017 

 
C.6 informovať radu fondu a dozornú radu o výsledku verejného obstarávania na 

výber audítora 
T: do 15 pracovných dní od ukončenia 

verejného obstarávania 
 

C.7 informovať rodičov zosnulého Lukáša Kubusa o rozhodnutí rady fondu 
 
T: do 10 dní od uznesenia rady fondu 

 
C.8 vypracovať a zaslať dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu za podmienok stanovených 
čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 880/2016 

 
T: bezodkladne 

 
 




