
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 9. 7. 2019 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. schvaľuje 

  

A.1 F. Šurana za predsedu rady fondu 

 

A.2 vyradenie 11 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 99 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

A.3 žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

30. júna 2019 v počte 71 a v celkovej sume pôžičiek 725 700 eur 

 

A.4 vyradenie 44 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej sume pôžičiek 445 

000 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

A.5 vyradenie 16 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

32 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných 

pôžičiek 

 

A.6 žiadosti o stabilizačnú pôžičku predložené Fondu na podporu pre akademický 

rok 2018/2019 v počte 243 a v celkovej sume pôžičiek 486 000 eur 

 

A.7 aktualizáciu zmluvy o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 2018/2019 

 

B. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

B.1 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

B.2 zaslať návrh zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o 

pôžičku pre pedagógov 

T: najneskôr do 20 dní od zverejnenia 

zoznamu  schválených pôžičiek 

 

 

B.3 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 

 



B.4 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania 

 T: priebežne 

 

B.5 zverejniť zoznam schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku a neschválených 

žiadostí o stabilizačnú pôžičku na webovom sídle Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

B.6 zaslať návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená 

žiadosť o stabilizačnú pôžičku  

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených stabilizačných pôžičiek 

  

B.7 vyplatiť stabilizačné pôžičky podľa uzavretých zmlúv o stabilizačnej pôžičke 

z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o stabilizačnej pôžičke 

 

B.8 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania 

stabilizačných pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

 T: priebežne 

 

B.9 zverejniť schválenú zmluvu o stabilizačnej pôžičke v akademickom roku 

2018/2019 na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

 T: bezodkladne 

 


