
Zápisnica 

z prijatia uznesenia rady Fondu na podporu vzdelávania spôsobom per-rollam zo dňa 

25. 3. 2020 

 

 

Hlasovania spôsobom per-rollam sa zúčastnili: 

 

JUDr. Zuzana Muziková, Bc. Martin Mlynár, Mgr. Viera Kyselicová, Ing. Ivan Šóš PhD., 

Bc. Filip Šuran 

 

Návrh uznesenia s príslušným materiálom bol členom rady distribuovaný elektronickou 

poštou. Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia sa uskutočnilo prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

Materiál a uznesenie určené na rozhodovanie per-rollam: 

 

Odklad splátok pôžičiek z iného kvalifikovaného dôvodu v nadväznosti na pandémiu 

koronavírusu SARS-CoV-2. 

 

K materiálu č. 1   

 

K predloženému materiálu členovia rady fondu nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

Členovia rady fondu schválili spôsobom per-rollam dňa 25. februára 2020 odklad splátok 

pôžičiek z iného kvalifikovaného dôvodu v nadväznosti na pandémiu koronavírusu  

SARS-CoV-2. 

 

Uznesenie RF č. 1/25022020: 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu v nadväznosti 

na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 pre všetkých dlžníkov, ktorí o to požiadajú 

 

Rada fondu schvaľuje udelenie takéhoto odkladu splátok do konca augusta 2020 bez ohľadu 

na to, kedy dlžník o odklad splátok požiada, pričom počas tohto odkladu splátok lehota 

splatnosti pôžičky nebude plynúť, pôžička sa nebude splácať a nebude sa úročiť 

 

Rada fondu schvaľuje udelenie takéhoto odkladu splátok len v prípade neexistencie dlžných 

splátok v čase podania žiadosti o odklad splátok 

 

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a zaslať každému 

dlžníkovi, ktorý požiada o odklad splátok počas trvania pandémie koronavírusu  

SARS-CoV-2, potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

 

T: bezodkladne po doručení žiadosti 

o odklad splátok 

 

 

 

 

 



Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu o počte 

udelených odkladov splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu v nadväznosti na 

pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 zaslaním zoznamu dlžníkov, ktorým bola takýto odklad 

splátok pôžičky udelený 

T: každý pondelok za predchádzajúci 

ukončený kalendárny týždeň 

 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Príloha: e-maily so súhlasným stanoviskom členov rady fondu 

 

Zapísala: Ing. Adriana Orthová 

 

 

 

Overil: Bc. Filip Šuran, predseda rady fondu   


