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Dňa 15. júla 2013 Fond na podporu vzdelávania zverejnil Oznam o možnosti predkladania 

žiadostí o pôžičku podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na 

základe ktorého mohli žiadať o pôžičku pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci 

v školstve a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme (interní doktorandi).  

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 30. septembra 2013. Celkovo 

bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 690 žiadostí o pôžičku, z čoho 39 bolo 

doručených po stanovenom termíne. Celková žiadaná suma pôžičiek doručených v termíne 

presiahla 6,46 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 9 900 EUR. 

Najväčší záujem je o pôžičky do 5 000 EUR, t.j. pôžičky bez ručiteľa a preukazovania účelu 

použitia, ktorých je viac ako 54 %. 

 

Zmena podmienok poskytovania pôžičiek platná od 1.1.2013, ako aj zlepšená informovať 

o fonde, sa teda ukázala ako veľmi pozitívna, keďže počet žiadostí o pôžičku takmer 

desaťnásobne presiahol priemer posledných rokov (priemerný počet doručených žiadostí 

o pôžičku za posledné štyri roky bol 72) a žiadaná suma pôžičiek dokonca viac ako 

jedenásťnásobne prekročila priemer posledných rokov (priemerná žiadaná suma pôžičiek za 

posledné štyri roky predstavovala cca 580 tis. EUR). 

 

V zmysle zákona má fond 60 dní na rozhodnutie o schválení, resp. neschválení pôžičiek, 

pričom schvaľovanie pozostáva z viacerých etáp a to proces evidencie žiadostí do databázy 

fondu a posúdenia z hľadiska splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, zoradenie podľa 

kritérií na uprednostnenie a nakoniec samotné schválenie radou fondu. 

 

V súčasnosti prebieha prvá etapa schvaľovacieho procesu a to evidencia doručených žiadostí 

o pôžičku a posúdenie doručených žiadostí o pôžičku z hľadiska splnenia podmienok 

poskytovania pôžičiek. 

 

Ukončenie schvaľovacieho procesu doručených žiadostí o pôžičku a zverejnenie zoznamu 

schválených a neschválených žiadostí o pôžičku predpokladáme v polovici novembra 2013. 

 

Vzhľadom k skutočnosti, že záujem o pôžičky vysoko prekračuje finančné možnosti fondu, 

v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadáme spôsob získania 

ďalších finančných prostriedkov s cieľom uspokojiť maximálny počet žiadateľov. A to nielen 

pre tento rok, ale samozrejme aj do budúcnosti. 


