
Uznesenie 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 17. 3. 2023 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

B.  schvaľuje 

 

B.1 vyradenie desiatich žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 40 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 

B.2 žiadosti o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom doručené Fondu na 

podporu vzdelávania do 28. februára 2023 v počte 108 a v celkovej sume 

pôžičiek 532 800 eur 

 

B.3 vyradenie šesť žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 17 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 

B.4 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom doručené Fondu 

na podporu vzdelávania do 28. februára 2023 v počte 2 a v celkovej sume 

pôžičiek 4 000 eur 

 

B.5 vyradenie jednej žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ 

v celkovej žiadanej sume pôžičiek 2 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek 

 

B.6 žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných VŠ doručené Fondu na 

podporu vzdelávania do 28. februára 2023 v počte deväť a v celkovej sume 

(bezúčelových) pôžičiek 146 000 eur 

 

B.7 vyradenie 16 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v celkovej žiadanej sume 

pôžičiek 182 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek 

 

B.8 žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 

28. februára 2023 v počte 93 a v celkovej sume pôžičiek 974 000 eur 

 

B.9  30. jún 2023 ako ďalší termín na doručenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

v kalendárnom roku 2023 

 

B.10 vylúčenie kandidátkov Mgr. Bc. Peter Marinica a Mgr. Juraj Huňavý z 

výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 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 

 



B.11 pozvanie kandidátov a kandidátok menovite: Ing. Peter Slaninka, Ing. Miloš 

Drančák, Mgr. Zuzana Romančíková, Ing. Arch. Igor Hianik, ArtD. Peter Dan 

Ferenčík, PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Tomáš Kučera, JUDr. Martin Peťko PhD., 

Ing. Klaudius Šátek na verejné vypočutie z dôvodu, že splnili podmienky 

výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 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 

 

B.12 termín a miesto konania verejného vypočutia kandidátov na obsadenie funkcie 

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

14. apríla 2023 so začiatkom o 8:00 v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava 

 

 

 

C. berie na vedomie 

 

 C.1 informáciu o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2023 

 

 

D. ukladá 

 

poverenému riadením Fondu na podporu vzdelávania 

 

D.1 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 

 

D.2  zaslať zmluvu o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť o pôžičku 

pre študentov zabezpečenú ručiteľom 

T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek 

 

D.3 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 

 

D.4  kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

študentov zabezpečených ručiteľom z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

D.5  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 



 

D.6  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 

 

D.7  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 

 

D.8  kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

študentov bez zabezpečenia ručiteľom z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: priebežne 

 

D.9  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 

 

D.10  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 

 

D.11  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 

 

D.12  kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

študentov na excelentných VŠ z Fondu na podporu vzdelávania 

 

T: priebežne 

 

D.13 zverejniť zoznam schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov 

a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov na webovom sídle Fondu na 

podporu vzdelávania 

T: bezodkladne 

 

D.14  zaslať návrh zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým bola schválená žiadosť 

o pôžičku pre pedagógov  



T: do 20 dní od zverejnenia zoznamu 

schválených pôžičiek  

 

D.15  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 

 

D.16  kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas splácania pôžičiek pre 

pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

 

predsedovi rady fondu 

 

D.17 informovať neúspešných kandidátov o ich vylúčení z výberového konania a 

dôvodoch vylúčenia 

T: do troch pracovných dní od 

rozhodnutia rady fondu 

 

D.18 pozvať kandidátov a kandidátku, ktorí splnili podmienky výberového konania 

na obsadenie funkcie riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania na verejné 

vypočutie 

T: do troch pracovných dní od 

rozhodnutia rady fondu 


