
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 18. 10. 2019 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. schvaľuje 

  

A.1 Z. Muzikovú na vedenie zasadnutia rady fondu dňa 18.10.2019 

 

A.2 vyradenie 47 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 131 000 eur 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

A.3 žiadosti o pôžičku pre študentov predložené Fondu na podporu vzdelávania do 

15. septembra 2019 v počte 377 a v celkovej sume pôžičiek 1 209 900 eur 

 

A.4 vyradenie štyroch žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 8 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania 

stabilizačných pôžičiek 

 

A.5 žiadosti o stabilizačnú pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 

15. septembra 2019 v počte 105 a v celkovej sume pôžičiek 210 000  eur 

 

A.6 aktualizovanú zmluvu o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

v akademickom roku 2019/2020 s pripomienkami 

 

A.7 aktualizovanú zmluvu o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

v akademickom roku 2019/2020 s pripomienkami 

 

A.8 aktualizovanú zmluvu o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

v kalendárnom roku 2019 s pripomienkami 

 

A.9 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 5272116082 dlžníčke Mgr. Anikó Horváth v trvaní od 

novembra 2019 do septembra 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej 

fondu dňa 8. októbra 2019 

 

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

Zmluvy o pôžičke č. 4731616016 dlžníčke Mgr. Márii Skuhrovej v trvaní od 

novembra 2019 do augusta 2021 na základe jej písomnej žiadosti doručenej 

fondu dňa 10. októbra 2019 

 

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

Zmluvy o pôžičke č. 34637 dlžníčke Mgr. Valérii Jadroňovej v trvaní od 

novembra 2019 do decembra 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej 

fondu dňa 8. októbra 2019 

 

A.12 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 3463714075 dlžníčke Mgr. Valérii Jadroňovej v trvaní od 



novembra 2019 do decembra 2020 na základe jej písomnej žiadosti doručenej 

fondu dňa 8. októbra 2019 

 

 

B. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

B.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 

 

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

pôžičku pre študentov 

  T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

  schválených pôžičiek 

 

B.3  vyplatiť pôžičky 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 

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 podmienok počas splácania 

stabilizačných pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

  T: priebežne 

 



B.9 zverejniť schválené zmluvy o pôžičke na webovom sídle Fondu na podporu 

vzdelávania 

  T: bezodkladne 

 

B.10 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Anikó Horváth potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky 

za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 5272116082 

 

  T: bezodkladne 

 

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

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky 

za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 4731616016 

  T: bezodkladne 

 

B.12 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Valérii  Jadroňovej potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky 

za podmienok stanovených čl. VIII ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke 

č. 34637 z 26. mája 2010 

  T: bezodkladne 

 

B.13 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Valérii  Jadroňovej potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu počas rodičovskej dovolenky 

za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 3463714075  

  T: bezodkladne 

 

B.14 ak bude zrejmé, že finančné prostriedky určené na stabilizačné pôžičky nebudú 

vyčerpané, požiadať ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu 

účelu ich použitia na pôžičky pre pedagógov 

  T: 4.11.2019  

 


