
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 26. 11. 2018 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. berie na vedomie 

  

A.1 informáciu riaditeľa fondu o aktualizácii súťažných podkladov k verejnému  

obstarávaniu na nový informačného systému fondu 

 

A.2 informáciu riaditeľa fondu o aktuálnom stave rokovaní s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR k možnostiam financovania nového 

informačného systému fondu 

 

 

B. schvaľuje 

  

B.1 vyradenie 74 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 176 400 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

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

31. októbra 2018 v počte 709 a v celkovej sume pôžičiek 1 724 300 eur 

 

B.3 vyradenie 20 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 167 000 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 133 a v celkovej sume pôžičiek 1 220 900 eur 

 

B.5 schvaľuje vyradenie 47 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume 

pôžičiek 409 500 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

B.6 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 5166/2013 dlžníčke Annamárii Čižkovej počas 

pokračovania v rodičovskej dovolenky v trvaní od decembra 2018 do 

novembra 2019 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

5. novembra 2018 

 

B.7 aktualizáciu popisu predmetu zákazky k verejnému obstarávaniu na nový 

informačný systém fondu 

 

 

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 požiadaviek počas splácania pôžičiek pre 

študentov 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 vypracovať a zaslať dlžníčke Annamárii Čižkovej potvrdenie o odklade splátok 

pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas pokračovania rodičovskej 

dovolenky za podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke 

č. 5166/2013 

T: bezodkladne 

C.10 vypracovať podklady požadované zástupcami Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR k príprave národného projektu a vyhláseniu verejného 

obstarávania na nový informačný systém fondu 



T: podľa požiadaviek zástupcov 

Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  

 

C.11 informovať radu fondu o postupe schvaľovania a obstarávania nového 

informačného systému fondu v rámci národného projektu 

T: priebežne na každom zasadnutí rady 

fondu 

 

 

 

 


