
Zápisnica 

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

7. októbra 2020 

 

 

Hlasovania spôsobom per-rollam sa zúčastnili: 

 

JUDr. Zuzana Muziková, Bc. Martin Mlynár, Mgr. Viera Kyselicová, Bc. Filip Šuran 

 

Návrh uznesenia s príslušnými materiálmi bol členom rady distribuovaný elektronickou 

poštou. Hlasovanie o predložených návrhoch uznesenia sa uskutočnilo prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

Materiál a uznesenie určené na rozhodovanie per-rollam: 

 

1. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky 

Bc. Dominiky Frolovej. 

2. Žiadosť o odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníka Martina 

Páleníka. 

 

K materiálu č. 1   

 

K predloženému materiálu členovia rady fondu nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

Členovia rady fondu schválili spôsobom per-rollam dňa 7. októbra 2020 žiadosť o odklad 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníčky Bc. Dominiky Frolovej. 

 

Uznesenie RF č. 1/07102020: 

 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 

základe Zmluvy o pôžičke č. 1080/2015 dlžníčke Bc. Dominike Frolovej v trvaní od 

októbra 2020 do augusta 2023 na základe jej písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

22. septembra 2020. 

 

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

Bc. Dominike Frolovej potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

za podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke č. 1080/2015. 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu č. 1/07102020:  

Za návrh uznesenia: 4 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K materiálu č. 2   

 

K predloženému materiálu členovia rady fondu nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

Členovia rady fondu schválili spôsobom per-rollam dňa 7. októbra 2020 žiadosť o odklad 

splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu dlžníka Martina Páleníka. 

 



Uznesenie RF č. 2/07102020: 
 

Rada fondu schvaľuje odklad splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu poskytnutej na 

základe Zmluvy o pôžičke č. 5166/2013 dlžníkovi Martinovi Páleníkovi v trvaní od 

decembra 2020 do januára 2021 na základe jeho písomnej žiadosti doručenej fondu dňa 

24. septembra 2020. 

 

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

Martinovi Páleníkovi potvrdenie o odklade splátok pôžičky z iného kvalifikovaného dôvodu 

počas obdobia prerušenia štúdia za podmienok stanovených čl. VIII ods. 10 Zmluvy o pôžičke 

č. 5041/2019. 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie RF k uzneseniu č. 2/07102020:  

Za návrh uznesenia: 4 

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   


