
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 24. 11. 2022 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

A. schvaľuje 

  

A.1 vylúčenie kandidátky PhDr. JUDr. Sone Hanzlovičovej z výberového konania 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania z 

dôvodu nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov a dokladov podľa 

§6 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení 

neskorších predpisov a Oznamu o vyhlásení výberového konania 

 

A.2 pozvanie Mgr. Silvestra Bučeka, Angeliky Fogášovej MA, Mgr. Ivana Husára, 

Mgr. et Mgr. Martina Janíčeka, PhDr. Pavla Kučmáša, Ing. Mgr. art. Romana 

Maroša a Mgr. Zuzany Romančíkovej na verejné vypočutie z dôvodu, že splnili 

podmienky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Fondu na podporu vzdelávania podľa §6 ods. 2 a 3 zákona č. 396/2012 Z.z. 

o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a Oznamu o 

vyhlásení výberového konania 

 

A.3 termín a miesto konania verejného vypočutia kandidátov na obsadenie funkcie 

riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania, ktoré sa uskutoční v  piatok 

16. decembra 2022 so začiatkom o 8:00 v zasadacej miestnosti Auly 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava 

 

A.4 vyradenie 16 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 94 300 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 

A.5 žiadosti o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom doručené Fondu na 

podporu vzdelávania do 31. októbra 2022 v počte 158 a v celkovej sume 

pôžičiek 773 500 eur 

 

A.6 vyradenie šiestich žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 9 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 

A.7 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom doručené Fondu 

na podporu vzdelávania do 31. októbra 2022 v počte tri a v celkovej sume 

pôžičiek 6 000 eur 

 

A.8 vyradenie siedmich žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 74 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 



A.9 žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ doručené Fondu na 

podporu vzdelávania do 31. októbra 2022 v počte 12 a v celkovej sume 

(bezúčelových) pôžičiek 162 000 eur 

 

A.10 vyradenie 13 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 

52 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných 

pôžičiek 

 

A.11 žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

31. októbra 2022 v počte 145 a v celkovej sume pôžičiek 580 000 eur 

 

A.12 vyradenie 26 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 200 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

A.13 žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

31. októbra 2022 v počte 166 a v celkovej sume pôžičiek 1 693 300 eur 

 

 

B. ukladá 

 

predsedovi rady fondu 

 

B.1 informovať neúspešnú kandidátku o jej vylúčení z výberového konania a 

dôvodoch vylúčenia 

T: do troch pracovných dní od 

rozhodnutia  rady fondu 

 

B.2 pozvať kandidátov, ktorí splnili podmienky výberového konania na obsadenie 

funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania na verejné 

vypočutie 

T: do troch pracovných dní od 

rozhodnutia rady fondu 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

B.3 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú 

ručiteľom a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú 

ručiteľom na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

B.4 zaslať zmluvu o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku 

pre študentov zabezpečenú ručiteľom 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

B.5 vyplatiť pôžičky pre študentov zabezpečené ručiteľom podľa uzavretých zmlúv 

o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke 



 

B.6 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

študentov zabezpečených ručiteľom z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

B.7 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre študentov bez 

zabezpečenia ručiteľom a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov bez 

zabezpečenia ručiteľom na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

B.8 zaslať zmluvu o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku 

pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

B.9 vyplatiť pôžičky pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom podľa uzavretých 

zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o 

pôžičke 

 

B.10 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

študentov bez zabezpečenia ručiteľom z Fondu na podporu vzdelávania  

T: priebežne 

 

B.11 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre študentov na 

excelentných VŠ a neschválených žiadostí o pôžičku pre študentov na 

excelentných VŠ na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

B.12 zaslať zmluvu o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku 

pre študentov na excelentných VŠ 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

B.13 vyplatiť pôžičky pre študentov na excelentných VŠ podľa uzavretých zmlúv 

o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o 

pôžičke 

 

B.14 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

študentov na excelentných VŠ z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

B.15 zverejniť zoznam schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku a neschválených 

žiadostí o stabilizačnú pôžičku na webovom sídle Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: bezodkladne 

 



B.16 zaslať zmluvu o stabilizačnej pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená 

žiadosť o stabilizačnú pôžičku  

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených stabilizačných pôžičiek 

 

B.17 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.18 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania 

stabilizačných pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

B.19 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.20 zaslať zmluvu o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku 

pre pedagógov 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

B.21 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.22 kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

 


