
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 25. novembra 2021 
 

 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. schvaľuje 
 

A.1 vyradenie 51 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej žiadanej sume 
pôžičiek 220 200 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

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

31. októbra 2021 v počte 470 a v celkovej sume pôžičiek 2 127 100 eur 
 
A.3 vyradenie 24 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

96 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných 
pôžičiek 

 
A.4 žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručené Fondu na podporu vzdelávania do 31. 

októbra 2021 v počte 265 a v celkovej sume pôžičiek 1 060 000 eur 
 
A.5 vyradenie 14 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 133 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 
 

A.6 žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 
31.októbra 2021 v počte 135 a v celkovej sume pôžičiek 1 325 100 eur 

 
C. 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 zmluvu 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 pre študentov 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 
študentov 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 zmluvu 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 zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov a 

neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom sídle Fondu na 
podporu vzdelávania 

 T: bezodkladne 
 
B.10 zaslať zmluvu o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku 

pre pedagógov 
T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 
schválených pôžičiek 

 
B.11 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.12 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania 
T: priebežne 
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