
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 22. 10. 2020 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. schvaľuje 

  

A.1 vyradenie 30 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 112 200 eur 

z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

A.2 žiadosti o pôžičku pre študentov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

15. septembra 2020 v počte 342 a v celkovej sume pôžičiek 1 304 300 eur 

 

A.3 vyradenie deviatich žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 18 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania 

stabilizačných pôžičiek 

 

A.4 žiadosti o stabilizačnú pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 

15. septembra 2020 v počte 76 a v celkovej sume pôžičiek 152 000 eur 

 

A.5 aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2020 

 

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

Zmluvy o pôžičke č. 632/2015 dlžníčke Mgr. Alžbete Kuchtovej na obdobie 10 

mesiacov v trvaní od novembra 2020 do augusta 2021 na základe jej písomnej 

žiadosti o odklad splátok doručenej fondu dňa 12. októbra 2020 

 

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 aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2020 na webovom sídle Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

B.10 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Alžbete Kuchtovej potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu za podmienok stanovených 

čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 632/2015. 

T: bezodkladne 


