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Súvisiace predpisy :  

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. V súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len 

„zákon“) náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 

3,5 % ročne z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu 

k 31. decembru predchádzajúceho roka. Do nákladov na správu fondu sa na tento účel 

nezapočítavajú náklady na daň z príjmu a náklady na zníženie istiny podľa § 16 ods. 3 

zákona. 

 

2. V nadväznosti na predmetné ustanovenia zákona táto smernica určuje postup pre stanovenie 

koeficientu pre výpočet podielu finančných prostriedkov (ďalej len „koeficient“) z istiny 

podľa § 10 zákona a podľa § 14 zákona na správu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len 

„fond“). 

 

 

Článok 2 

Údaje vstupujúce do koeficientu 

 

1. Na stanovenie koeficientu budú použité nasledovné údaje: 

a. nesplatená istina pôžičiek k 31.12. predchádzajúceho roka samostatne pre pôžičky 

poskytnuté študentom a samostatne pre pôžičky poskytnuté pedagógom, 

b. počet aktívnych klientov k 31.12. predchádzajúceho roka samostatne pre pôžičky 

poskytnuté študentom a samostatne pre pôžičky poskytnuté pedagógom, 

c. výška vyplatených pôžičiek za predchádzajúci akademický / školský rok samostatne pre 

pôžičky poskytnuté študentom a samostatne pre pôžičky poskytnuté pedagógom, 

d. počet zamestnancov k 31.12.predchádzajúceho roka samostatne pre pôžičky poskytnuté 

študentom a samostatne pre pôžičky poskytnuté pedagógom. 

 

 

Článok 3 

Postup stanovenia koeficientu 

 

1. Koeficient sa stanoví na základe údajov v zmysle čl. 2 tejto smernice nasledovne: 

a. vyčísli sa nesplatená istina pôžičiek poskytnutých samostatne pre študentov a samostatne 

pre pedagógov (ďalej aj ako „skupina klientov fondu“), spočítajú sa obidve hodnoty 

a určí sa percentuálny podiel nesplatenej istiny za každú skupinu klientov fondu 

k celkovej nesplatenej istine pôžičiek spolu na 1 desatinné miesto, 

b. vyčísli sa počet aktívnych klientov samostatne za každú skupinu klientov fondu, spočítajú 

sa obidve hodnoty a určí sa percentuálny podiel aktívnych klientov za každú skupinu 

klientov fondu k celkovému počtu aktívnych klientov spolu na 1 desatinné miesto, 

c. vyčísli sa výška vyplatených pôžičiek za predchádzajúci akademický / školský rok 

samostatne za každú skupinu klientov fondu, spočítajú sa obidve hodnoty a určí sa 

percentuálny podiel výšky vyplatených pôžičiek za každú skupinu klientov fondu 

k celkovej výške poskytnutých pôžičiek spolu na 1 desatinné miesto, 
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d. vyčísli sa počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorí boli zodpovední 

samostatne za každú skupinu klientov fondu, spočítajú sa obidve hodnoty a určí sa 

percentuálny podiel počtu zamestnancov za každú skupinu klientov fondu k celkovému 

počtu zamestnancov spolu na 1 desatinné miesto. 

 

2. Hodnoty percent podľa ods. 1 tohto článku smernice sa samostatne za každú skupinu 

klientov fondu spriemerujú, t.j. spočítajú sa výšky jednotlivých percent zvlášť a vydelia sa 

číslom 4 (počet údajov vstupujúcich do stanovenia koeficientu). 

 

3. Postup stanovenia koeficientu pre rok 2013 a zároveň vzor pre stanovenie koeficientu je 

uvedený v prílohe č. 1 smernice. 

 

4. Jednotlivé údaje podľa ods. 1, písm. a) až c) tohto článku smernice budú vyčíslené na 

základe evidencie z informačného systému fondu. 

 

 

Článok 4 

Využitie koeficientu 

 

1. Koeficient bude využívaný na prepočet výšky finančných prostriedkov, ktorými sa budú 

jednotlivé skupiny klientov podieľať na jeho správe za daný rok, pričom prepočet bude 

vykonaný z celkovej výšky finančných prostriedkov schválených radou fondu v rámci 

rozpočtu fondu. Rozpočet fondu schvaľuje v zmysle § 4 ods. 1, písm. e) zákona rada fondu. 

 

2 Koeficient bude stanovený vždy najneskôr do 28.2. kalendárneho roku na ktorý sa vzťahuje. 

 

3 Po stanovení koeficientu bude na jeho základe v rámci rozpočtu fondu stanovená výška 

finančných prostriedkov vyčlenených na správu fondu samostatne za každú skupinu klientov.  

 

4 Finančné prostriedky na správu fondu budú po schválení rozpočtu fondu prevedené na účet 

správy fondu vedený v Štátnej pokladnici a to najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho 

roku. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 03.09.2013 a jej platnosť je na dobu neurčitú. 

 

2. Za správnosť smernice zodpovedá účtovníčka fondu Ing. Božena Plachá. 

 

 

Bratislava 03.09.2013 

 

 PhDr. Pavol Kučmáš 

 riaditeľ fondu 
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Príloha k Smernici č. 3/2013 

 

Stanovenie koeficientu pre rok 2013 
 

Výška nesplatenej istiny za rok 2012: 

 

Skupina klientov Výška 

nesplatenej istiny 

v EUR 

Percentuálny 

podiel 

Študenti 16 716 125,00 61,4 % 

Pedagógovia 10 485 141,00 38,6 % 

Spolu 27 201 141,00 100,0 % 

 

 

Počet aktívnych klientov za rok 2012: 

 

Skupina klientov Počet Percentuálny 

podiel 

Študenti 17 765 89,1 % 

Pedagógovia 2 165 10,9 % 

Spolu 19 930 100,0 % 

 

 

Výška vyplatených pôžičiek za rok 2012: 
 

Skupina klientov Výška 

vyplatených 

pôžičiek v EUR 

Percentuálny 

podiel 

Študenti 3 313 430,00 88,9 % 

Pedagógovia 413 764,00 11,1 % 

Spolu 3 727 194,00 100,0 % 

 

 

Počet zamestnancov za rok 2012: 
 

Skupina klientov Počet 

zamestnancov 

Percentuálny 

podiel 

Študenti 6 66,7 % 

Pedagógovia 3 33,3 % 

Spolu 9 100,0 % 

 

Stanovenie priemeru za jednotlivé skupiny klientov a koeficientu: 

 

Skupina klientov Suma podielov Priemer podielov 

Študenti 306,1 76,5 % 

Pedagógovia 93,9 23,5 % 

Koeficient 76,5   :   23,5  

 


