
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa  28. 11. 2017 
 
 
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 spočívajúcej 
v racionalizácii mzdových nákladov, nákladov na prevádzku a zvýšení efektivity 
prevádzky a organizácie Fondu na podporu vzdelávania 

 
A.2 žiadosť o predĺženie odkladu splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy 

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

B.1 vyradenie 70 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej žiadanej sume pôžičiek 
150 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

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

31. októbra 2017 v počte 830 a v celkovej sume pôžičiek 1 855 100 eur 
 
B.3 vyradenie 28 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 245 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 
 
B.4 žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

31. októbra 2017 v počte 177 a v celkovej sume pôžičiek 1 552 800 eur 
 
B.5 vyradenie 36 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume pôžičiek 

279 500 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
B.6 z dôvodov uvedených v bode A.1 návrh na vykonanie organizačnej zmeny 

spočívajúcej v zrušení organizačného útvaru Oddelenie správy fondu vrátane 
funkcie vedúceho oddelenia správy fondu 

 
B.7 presun časti pracovných činností vykonávaných v rámci zrušenej funkcie vedúci 

oddelenia správy fondu, ktorých potreba vykonávania zostane zachovaná, na 
ostatných zamestnancov fondu s ohľadom na ich pracovné zaradenie 

 
B.8 v súlade s bodmi B.6 a B.7 Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Fondu na 

podporu vzdelávania s účinnosťou od 1. januára 2018 s pripomienkami 
 
 



B.9 odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke č. 880/2016 
dlžníkovi Mgr. Martinovi Staškovi v trvaní od 1. decembra 2017 do 28. februára 
2018 

 
 

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 pre študentov 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 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.6 zaslať návrh zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o 
pôžičku pre pedagógov 

T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia 
zoznamu  schválených pôžičiek 

 
C.7 vyplatiť pôžičky pre pedagógov podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na 

podporu vzdelávania 
T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o 
pôžičke 

 
C.8 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania 
T: priebežne 

 



C.9 zverejniť Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu 
vzdelávania na webovom sídle fondu 

T: 4. 12. 2017 
 

C.10 zverejniť úplné znenie Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania 
na webovom sídle fondu 

T: 4. 12. 2017 
 
C.11 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 

 


