
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 31. augusta 2022 
 

 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. schvaľuje 
  

A.1 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický 
rok 2022/2023 vrátane príloh s pripomienkami 

 
A.2 celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v sume 

7 mil. eur, z toho na pôžičky pre študentov na excelentných vysokých školách 
700 000 eur a na pôžičky pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 200 000 eur 

 
A.3 maximálnu výšku pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia 

v sume 5 000 eur v prípade pôžičiek pre študentov zabezpečených ručiteľom 
 
A.4 maximálnu výšku pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia 

v sume 10 000 eur v prípade pôžičiek pre študentov zabezpečených ručiteľom 
 
A.5 maximálnu výšku pôžičky v sume 2 000 eur v prípade pôžičiek pre študentov 

bez zabezpečenia ručiteľom 
 
A.6 maximálnu výšku pôžičky v sume 20 000 eur v prípade pôžičiek pre študentov 

na excelentných vysokých školách 
 
A.7 minimálnu výšku pôžičky pre študentov v sume 1 000 eur v prípade všetkých 

typov pôžičiek pre študentov 
 
A.8 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický 

rok 2022/2023 vrátane príloh 
 
A.9 schvaľuje celkovú výšku finančných prostriedkov na stabilizačné pôžičky na 

akademický rok 2022/2023 v sume 2 373 000eur  
 
A.10 odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na základe 

Zmluvy o pôžičke č. 5191/2019 dlžníkovi Bc. Jozefovi Törökovi v trvaní od 
decembra 2021 do augusta 2023 na základe písomnej žiadosti doručenej fondu 
dňa 18. augusta 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

B.1 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre 
študentov na akademický rok 2022/2023 vrátane príloh na webovom sídle Fondu 
na podporu vzdelávania 

T: do 31. 8. 2022 
 
B.2 zverejniť schválený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú 

pôžičku na akademický rok 2022/2023 vrátane príloh na webovom sídle Fondu 
na podporu vzdelávania 

T: do 31. 8. 2022 
 
B.3 vypracovať a zaslať dlžníkovi Bc. Jozefovi Törökovi potvrdenie o odklade 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu, pričom počas tohto odkladu 
splátok sa pôžička nebude splácať ani úročiť 

 
T: bezodkladne 
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