
Uznesenia 

rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 27. 11. 2014 

 

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania 

 

 

A. berie na vedomie 

 

A.1 Informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu 

 

A.2 Žiadosť o odklad splátok pôžičky č. 188043 PhDr. Kataríny Fabuľovej 

 

A.3 Žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky č. 102/2013 dlžníčky Mgr. Moniky 

Hudákovej z dôvodu rodičovskej dovolenky  

 

 

B.  schvaľuje 

 

B.1 vyradenie 253 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 569 850 

EUR z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek  

 

B.2 žiadosti o pôžičku predložené Fondu na podporu vzdelávania do 31. októbra 

2014 v počte 2 008 ks a v celkovej sume pôžičiek 4 599 700 EUR 

 

B.3 vyradenie 468 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 117 800 EUR 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  

 

B.4 Odklad splátok pôžičky č. 188043 PhDr. Kataríny Fabuľovej v trvaní od mesiaca 

nasledujúceho po podpise Dohody o splátkach najneskôr do mesiaca máj 2015 

vrátane s pripomienkami  

 

B.5 Osobitný odklad splátok pôžičky č. 102/2013 dlžníčky Mgr. Moniky Hudákovej 

z dôvodu rodičovskej dovolenky v trvaní od novembra 2014 do septembra 2017  

 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 

 

C.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 

 

C.2 zaslať oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke žiadateľom, ktorým 

bola schválená žiadosť o pôžičku pre študentov radou Fondu na podporu 

vzdelávania 



T: do 15 pracovných dní od schválenia 

pôžičiek radou Fondu na podporu 

vzdelávania 

 

C.3 vyplatiť pôžičky podľa uzavretých zmlúv o pôžičke z Fondu na podporu 

vzdelávania 

T: do 14 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o pôžičke 

 

C.4 kontrolovať dodržiavanie zmluvných požiadaviek počas splácania pôžičiek 

z Fondu na podporu vzdelávania 

T: priebežne 

 

C.5 zverejniť vypracovať Dohodu o splátkach pôžičky č. 188043 počas materskej 

dovolenky za podmienok stanovených v čl. VIII, ods. 12 dodatku k zmluve 

o pôžičke č. 188043/2013  

 

T: bezodkladne 

 

C.6 vypracovať Potvrdenie o osobitnom odklade splátok pôžičky č. 102/2013 

dlžníčky Mgr. Moniky Hudákovej z dôvodu rodičovskej dovolenky v trvaní od 

novembra 2014 do septembra 2017 

 

T: bezodkladne 

 

 


