
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 29. januára 2021 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. berie na vedomie 

  

A.1 informáciu o výsledkoch marketingovej kampane 2020 

 

A.2 odporúčanie audítora k postupu účtovného sprocesovania a daňového 

vysporiadania nevymožiteľných pohľadávok 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

B. schvaľuje 

 

B.1 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

na kalendárny rok 2021 vrátane príloh 

 

B.2 celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov 

na kalendárny rok 2021 v sume 3 200 000 eur 

 

B.3 maximálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2021 v sume 

15 000 eur 

 

B.4 minimálnu výšku pôžičky pre pedagógov na kalendárny rok 2021 v sume 1 000 

eur 

 

B.5 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 281/2016 dlžníčke Mgr. Eve Grožákovej na obdobie 

6 mesiacov v trvaní od februára 2021 do júla 2021 na základe jej písomnej 

žiadosti doručenej fondu dňa 18. januára 2021 

 

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

Zmluvy o pôžičke č. 296/2018 dlžníkovi Ing. Michalovi Bakočkovi na obdobie 

6 mesiacov v trvaní od februára 2021 do júla 2021 na základe jeho písomnej 

žiadosti doručenej fondu dňa 27. januára 2021 

 

B.7 zmenu uznesení k materiálu „Odpis nevymožiteľných pohľadávok“ 

schválenému radou fondu na zasadnutí dňa 16.12.2020, a to nasledovne 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.1 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 

pedagógov na kalendárny rok 2021 vrátane príloh na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 



T: do 31. 1. 2021 

 

C.2 vypracovať a zaslať dlžníčke Mgr. Eve Grožákovej potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu za podmienok stanovených 

čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 281/2016 

 T: bezodkladne 
 

C.3 vypracovať a zaslať dlžníkovi Ing. Michalovi Bakočkovi potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu za podmienok stanovených 

čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 296/2018 

 T: bezodkladne 
 

C.4 zabezpečiť účtovné sprocesovanie odpisu nevymožiteľných pohľadávok voči 

Bc. Františkovi Lackovi, Mgr. Mariánovi Nemešovi a voči Jane Spišákovej 

T: bezodkladne 

 

C.5 zabezpečiť daňové vysporiadanie pohľadávky voči Bc. Františkovi Lackovi pri 

konštrukcii daňového priznania za rok 2020 

T: v rámci daňového priznania za rok 2020 
 


