
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 26. 3. 2018 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. berie na vedomie 

 

informáciu o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2018 

 

B. schvaľuje 

 

B.1 ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2017 overenú audítorom 

 

B.2 Výročnú správu za rok 2017  

 

B.3 spôsob prerozdelenia zisku za rok 2017 

 

B.4 plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 vrátane 

vyhodnotenia plnenia nákladov na správu fondu 

 

B.5 rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2018 

 

B.6 návrh rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na roky 2019 až 2021 podľa 

metodiky ESA 2010 

 

B.7 vyradenie šiestich žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 61 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

B.8 žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

28. februára 2018 v počte 67 a v celkovej sume pôžičiek 595 000 eur 

 

B.9 vyradenie piatich žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume pôžičiek 

65 000 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

B.10odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 3857813003 dlžníčke Mgr. Eve Kušpálovej v trvaní od 

apríla 2018 do apríla 2018 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

26. februára 2018 

 

B.11 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 687/2016 dlžníčke Mgr. Márii Nagyovej v trvaní od apríla 

2018 do augusta 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 26. 

januára 2018 

 

 

 

 

 

 



C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 zverejniť schválenú Výročnú správu za rok 2017 vrátane príloh na webovom 

sídle fondu 

T: do 31. 3. 2018 

 

C.2 uložiť schválenú Výročnú správu za rok 2017 vrátane príloh do verejnej časti 

registra účtovných závierok 

T: do 31. 3. 2018 

 

C.3 predložiť schválenú Výročnú správu za rok 2017 na informáciu Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Študentskej rade 

vysokých škôl a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, 

vedu, mládež a šport 

T: do 30. 4. 2018 

 

C.4 zverejniť schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2018 na 

webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 

 

C.5 dodržiavať schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2018 

T: priebežne počas roku 2018 

 

C.6 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.7 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.8 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.9 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: priebežne 

 

C.10 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Eve Kušpálovej potvrdenie o odklade splátok 

pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas materskej dovolenky za 

podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 3857813003 

T: bezodkladne 



 

C.11 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Márii Nagyovej potvrdenie o odklade splátok 

pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky za 

podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 687/2016 

T: bezodkladne 

 


