
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 11. 7. 2018 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. berie na vedomie 

  

A.1 žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke 

č. 5443716189 z 30. 11. 2016 dlžníčke fondu Ing. Zlatice Klokovej 

 

A.2 Analýzu možností financovania nového informačného systému fondu vrátane 

posúdenia dopadov zmeny organizačnej štruktúry fondu na schválený rozpočet 

 

B. schvaľuje 

 

B.1 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh 

s pripomienkami 

 

B.2 celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

4 000 000 eur 

 

B.3 maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia 

v sume 2 500 eu 

 

B.4 maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia 

v sume 5 000 eur 

 

B.5 minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 500 eur 

 

B.6 aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov vrátane príloh 

 

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

pôžičiek 76 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

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

30. júna 2018 v počte 62 a v celkovej sume pôžičiek 650 600 eur 

 

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

pôžičiek 168 000 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

B.10 odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke  

č. 5443716189 z 30. 11. 2016 dlžníčke fondu Ing. Zlatici Klokovej v trvaní od 

1. augusta 2018 najneskôr do 31. októbra 2018 

 

 

 

 



C. zamieta 

  

C.1 žiadosť o odpustenie zostatku dlhu pani Mgr. Libuši Puškárovej zo dňa 

24. 4. 2018 

 

D. ukladá 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

D.1 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

študentov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 16. 7. 2018 
 

D.2 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov vrátane príloh na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 
 

D.3 informovať Mgr. Libušu Puškárovú o rozhodnutí rady fondu a predložiť 

dlžníčke návrh na predĺženie lehoty splatnosti pôžičiek poskytnutých na 

základe zmluvy o pôžičke č. 2551/2005, zmluvy o pôžičke č. 554/2007, 

zmluvy o pôžičke č. 934/2008, zmluvy o pôžičke č. 647/2009 a zmluvy 

o pôžičke č. 2475/2011.  

T: do 15 dní od uznesenia rady fondu 
 

D.4 aktualizovať súťažné podklady k verejnému obstarávaniu na nový informačný 

systém fondu 

T: 30. 9. 2018 
 

D.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 

 

D.6 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 radou 

fondu 

 

D.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 

 

D.8 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek z

 Fondu na podporu vzdelávania 

 T: priebežne 

 


