
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 05. 06. 2019 
 

 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. schvaľuje 
  

A.1 Dodatok č. 5 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 5. júna 
2019  

 
A.2 Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

s účinnosťou od 5. júna 2019  
 
A.3 Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie 

žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov 
a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú 
pôžičku s účinnosťou od 5. júna 2019 

 
A.4 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický 

rok 2018/2019 vrátane príloh  
 
A.5 celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky v sume 

2 662 000 eur za predpokladu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie na stabilizačné pôžičky 

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

pedagógov na kalendárny rok 2019 vrátane príloh 
 
A.7 realizáciu verejného obstarávania na zabezpečenie stravovania zamestnancov 

formou stravných poukážok 
 
A.8 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 4893616095 dlžníčke Mgr. Márii Tokarčíkovej v trvaní 
od júna 2019 do augusta 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu 
dňa 23. mája 2019 

 
A.9 riaditeľovi fondu P. Kučmášovi navýšenie funkčného platu o 10% od 1. júla 

2019 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

B.1 zverejniť Dodatok č. 5 k Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na webovom 
sídle fondu 

 T: bezodkladne 
 



B.2 zverejniť konsolidované znenie Štatútu Fondu na podporu vzdelávania na 
webovom sídle fondu 

T: bezodkladne 
 

B.3  zverejniť Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Fondu na podporu 
vzdelávania na webovom sídle fondu 

  T: bezodkladne 
 
B.4 zverejniť úplné znenie Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania 

na webovom sídle fondu 
 T: bezodkladne 

 
B.5 zverejniť Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na 

posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na 
zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo 
žiadosť o stabilizačnú pôžičku na webovom sídle fondu 

     T: bezodkladne 
 

B.6 postupovať pri posudzovaní predložených žiadostí o pôžičku v súlade so 
schváleným vnútorným predpisom č. 1/2019 

 T: priebežne 
 

B.7 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú 
pôžičku na akademický rok 2018/2019 vrátane príloh na webovom sídle Fondu 
na podporu vzdelávania 

 T: do 5. 6. 2019 
 

B.8 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 
pedagógov na kalendárny rok 2019 vrátane príloh na webovom sídle Fondu na 
podporu vzdelávania 

 T: bezodkladne 
 

B.9 vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie stravovania zamestnancov 
formou stravných poukážok prostredníctvom elektronického trhoviska 

  T: 17. 6. 2019 
 
 

B.10 informovať radu fondu o výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie 
stravovania zamestnancov formou stravných poukážok 

  T:  na najbližšom zasadnutí rady 
fondu po úspešnej realizácii verejného 
obstarávania 

 
B.11 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Márii Tokarčíkovej potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky 
za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 4893616095 

 T: bezodkladne 
 
 
  


