
Uznesenie 
rady Fondu na podporu vzdelávania 

zo dňa 13. 2. 2017 
 

 
Rada Fondu na podporu vzdelávania 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 informáciu o výške uvoľnených finančných prostriedkov z dôvodu nevrátenia 
zmlúv o pôžičke alebo nesplnenia podmienok pre poskytnutie pôžičky pre 
študentov 

 
A.2 žiadosť o bezúročné splatenie zostatku pôžičky poskytnutej na základe zmluvy 

o pôžičke č. 31694 z 8. 12. 2008 dlžníčke fondu Tatiane Šipulovej 
 
A.3 žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 

č. 214043 z 27. 1. 2005 dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému 
 

 
B. schvaľuje 
 

B.1 142 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej sume pôžičiek 303 100 eur 
z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 

 
B.2 návrh splátkového kalendára, počas ktorého by sa dlžníčke fondu Mgr. Tatiane 

Šipulovej pôžička úročila podľa čl. VI bod 1.1 Dodatku k zmluve o pôžičke 
č. 31694/2013 

 
B.3 odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke č. 214043 

z 27. 1. 2005 dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému v trvaní od februára 2017 
najneskôr do apríla 2017 

 
C. ukladá 
 
riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania 
 

C.1 zverejniť zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku pre študentov 
z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov 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 10 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 vypracovať a zaslať dlžníčke fondu Mgr. Tatiane Šipulovej návrh dohody 

o splátkach pôžičky, ktorou bude dlžníčke umožnené splatiť zostatok pôžičky 
mesačnými splátkami vo výške 210 eur pri ponechaní úrokovej sadzby v zmysle 
Dodatku k zmluve o pôžičke č. 31694/2013 

T: do 10 dní od uznesenia rady fondu 
 

C.6 vypracovať a zaslať dlžníkovi fondu Mgr. Karolovi Mladému dohodu 
o splátkach pôžičky počas trvania odkladu za podmienok ustanovených čl. VIII 
ods. 12 dodatku k zmluve o pôžičke č. 214043 z 27. 1. 2005 

T: bezodkladne 
 


