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Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 396/2012 Z.z. 

o Fonde na podporu vzdelávania schválila tento dodatok k štatútu Fondu na podporu 

vzdelávania : 

 

Čl. I 

 

Štatút Fondu na podporu vzdelávania z 21. februára 2013 v znení dodatku č. 1 zo 17. februára 

2015, dodatku č. 2 zo dňa 19. januára 2016 a dodatku č. 3 zo dňa 14. novembra 2016 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 1 ods. 1 sa za slová „na základe zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu 

vzdelávania“ vkladajú slová „v znení neskorších predpisov“. 

 

2. V čl. 2 ods. 1 sa nad slovo „záujme“ umiestňuje odkaz 1. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

 

„
1
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. 

o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“ 

 

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a. 

 

3. Čl. 4 znie: 

 

„(1) Predmetom činnosti fondu je: 

a. v súlade s § 10 zákona poskytovanie pôžičiek pre študentov. Študentom sa rozumie 

študent vysokej školy
1a

) alebo fyzická osoba, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia 

ministerstva
2
) svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej 

škole v Slovenskej republike; študent žiadajúci o pôžičku musí 

1. byť občanom Slovenskej republiky, 

2. byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí,
4
) 

3. byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky, alebo 

4. byť rodinným príslušníkom občana Európskej únie, ktorý má právo na trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky
5
) a 

b. v súlade s § 14 zákona poskytovanie pôžičiek pre pedagógov; pedagógom sa na 

účely poskytnutia pôžičky pre pedagógov rozumie pedagogický zamestnanec,
6
) 

odborný zamestnanec,
7
) študent doktorandského študijného programu

7a
) v dennej 

forme štúdia alebo zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti 

dosiahne vek najviac 35 rokov a je 

1. vysokoškolský učiteľ,
7b

) 

2. výskumný pracovník,
7c

) alebo 

3. umelecký pracovník
7c

). 

 

(2) Podmienky poskytovania pôžičiek, maximálnu výšku pôžičky, hraničnú hodnotu 

váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 11 ods. 3 

zákona, požiadavky na zabezpečenie pôžičky, vzor žiadosti o pôžičku vrátane jej 

povinných príloh, vzor zmluvy o pôžičke, sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím 

a splácaním pôžičky, pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie 
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študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku a ďalšie pokyny a usmernenia 

súvisiace s poskytovaním pôžičiek sú uvedené v ozname o možnosti predkladania 

žiadostí o pôžičku (ďalej len „oznam“), ktorý schvaľuje rada fondu na základe návrhu 

riaditeľa fondu. Oznam sa vypracúva zvlášť pre pôžičky poskytované podľa § 10 

zákona a zvlášť pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona. Oznam aktualizuje rada 

fondu podľa potreby na základe návrhu riaditeľa fondu a zverejňuje ho na webovom 

sídle fondu najneskôr jeden mesiac pred prvým termínom na doručenie žiadostí 

o pôžičku v príslušnom kalendárnom roku, pričom bude aktualizovaný podľa potreby 

a zverejnený na webovom sídle fondu.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa zrušuje. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú: 

7a) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

7b) § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

7c) § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. 

 

4. Čl. 5 znie: 

 

„(1) Zdrojmi fondu podľa § 8 zákona sú 

a. splátky pôžičiek poskytnutých z fondu, 

b. úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici, 

c. úroky z poskytnutých pôžičiek, 

d. sankcie za porušenie zmluvných podmienok, 

e. poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke, 

f. dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 

g. dary a príspevky od iných osôb, 

h. úvery z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, 

ktorých je Slovenská republika členom a  

i. iné príjmy. 

 

(2) Pod pojmom „iné príjmy“ sa zahŕňajú príjmy, ktoré fondu prinášajú dodatočný príjem, 

najmä prenájom nevyužitých kancelárskych priestorov alebo prenájom virtuálneho 

sídla. 

 

(3) Fond môže prijímať úvery podľa odseku 1 písm. h. len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky, ak 

a. celková suma dlhu fondu neprekročí v rámci kalendárneho roka 60% z nesplatenej 

istiny pôžičiek vrátane príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu 

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a 

b. suma ročných splátok úverov neprekročí 35% celkových príjmov predchádzajúceho 

kalendárneho roka vrátane príjmových finančných operácií okrem dotácie 

z rozpočtovej kapitoly ministerstva. 

 

(4) Fond nemôže uzavrieť zmluvu o úvere s inými osobami, ako sú uvedené v odseku 1 

písm. h. 
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(5) Ministerstvo poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje najmä účel, 

na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia, celkový objem dotácie, 

objem dotácie určený na pôžičky pre študentov a objem dotácie určený na pôžičky pre 

pedagógov, čas a spôsob poskytnutia dotácie, dátum, do ktorého fond predloží 

ministerstvu zúčtovanie dotácie.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa zrušuje. 

 

5. V čl. 6 sa odsek 5 dopĺňa písmenami c. a d., ktoré znejú: 

 

„c. splátky úverov fondu, 

d. činnosti podľa odseku 6 písm. e.“. 

 

6. V čl. 6 ods. 6 sa za písmeno a. vkladá nové písmeno b., ktoré znie: 

 

„b. fond je oprávnený prijímať splátky pôžičiek a príslušenstva na základe zmlúv 

uzatvorených právnymi predchodcami fondu pred 31. decembrom 2012 aj na účet vedený 

v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Finančné prostriedky z tohto účtu prevedie 

najmenej raz za štvrťrok na účet v Štátnej pokladnici okrem povinného minimálneho 

zostatku,“ 

 

Doterajšie písmená b. až g. sa označujú ako písmená c. až h. 

 

7. V čl. 6 ods. 6 sa za písmeno e. vkladá nové písmeno f., ktoré znie: 

 

„f. fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov 

a majetku fondu, náklady na tieto činnosti sú hradené z výnosov z nich a získané prostriedky 

používa fond na vykonávanie svojej hlavnej činnosti,“ 

 

Doterajšie písmená f. až h. sa označujú ako písmená g. až i. 

 

8. V čl. 6 ods. 6 písm. g. sa za slovo „predchádzajúceho“ vkladá slovo „kalendárneho“. 

 

9. V čl. 6 ods. 7 písm. a. bod i. sa za slovo „príslušný“ vkladá slovo „kalendárny“.  

 

10. V čl. 6 ods. 7 písm. c. sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo s 

využitím elektronického trhoviska podľa rozhodnutia rady fondu,“ 

 

11. V čl. 6 ods. 7 písm. d. znie: 

 

„d. po odsúhlasení radou fondu zadáva podlimitné zákazky s využitím elektronického 

trhoviska 

i. tovarov (okrem potravín) a služieb [okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)], ktoré sú 

bežne dostupné na trhu v hodnote od 5 000 eur bez DPH, 

ii. potravín bežne dostupných na trhu v hodnote od 40 000 eur bez DPH, 

iii. služieb bežne dostupných na trhu uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní v hodnote od 200 000 eur bez DPH, 
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iv. stavebných prác, ktoré sú bežne dostupné na trhu v hodnote od 5 000 eur bez DPH,“. 

 

12. V čl. 6 ods. 7 písm. e. znie: 

 

„e. po odsúhlasení radou fondu zadáva podlimitné zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska  

i. tovarov (okrem potravín) a služieb (okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní), ktoré nie sú bežne dostupné na trhu v hodnote od 20 000 eur 

bez DPH, 

ii. potravín, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu v hodnote od 40 000 eur bez DPH, 

iii. služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu uvedených v prílohe č. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní v hodnote od 200 000 eur bez DPH, 

iv. stavebných prác, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu v hodnote od 70 000 eur bez 

DPH,“. 

 

13. V čl. 7 ods. 4 tretia veta znie: „Podrobnosti o výške odmeny a termíne jej vyplatenia 

určuje rada fondu vnútorným predpisom.“. 

 

14. V čl. 7 ods. 5 druhá veta znie „Pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady 

fondu a dozornej rady upraví rada fondu vnútorným predpisom.“ 

 

15. V čl. 8 ods. 3 druhá veta znie: „Členovia rady fondu sú povinní vykonávať svoju funkciu 

s náležitou starostlivosťou, najmä zúčastňovať sa všetkých zasadnutí rady fondu a svoju 

neúčasť riadne písomne zdôvodniť, aktívne sa podieľať na príprave a pripomienkovaní 

materiálov predkladaných na zasadnutia rady fondu, zabezpečovať spoluprácu fondu 

s orgánmi a subjektmi, ktoré ich menovali alebo navrhli za členov rady fondu, a svojimi 

aktivitami podporovať hlavnú činnosť fondu navonok. 

 

16. V čl. 8 ods. 5 sa číslica „4“ nahrádza slovom „štyri“. 

 

17. V čl. 8 odsek 6 znie: 

 

„(6) Podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu, predkladaní materiálov na zasadnutia rady 

fondu, postupe pri prijímaní uznesení rady fondu a ďalšie podrobnosti spojené s výkonom jej 

kompetencií podľa zákona upraví rada fondu vo svojom rokovacom poriadku.“. 

 

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona 

č. 24/2007 Z. z.“. 

 

19. V čl. 8 ods. 9 písm. c sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a iných 

vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov 

fondu,“. 

 

20. V čl. 8 ods. 9 písm. j. sa na konci pripájajú tieto slová: „ak by vymáhanie jeho splatenia 

nebolo hospodárne,“. 

 

21. V čl. 8 ods. 9 sa vypúšťa písmeno l.  

 

Doterajšie písmená m. až p. sa označujú ako písmená l. až o. 
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22. V čl. 8 ods. 9 sa za písmeno l. vkladá nové písmeno m., ktoré znie:  

 

„m. schvaľovanie prijatia úveru podľa čl. 5 ods. 1 písm. h.,“ 

 

Doterajšie písmená m. až o. sa označujú ako písmená n. až p. 

 

23. V čl. 8 ods. 9 písm. n. sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou. 

 

24. V čl. 8 ods. 9 písm. o. sa za slová „členom rady“ vkladá slovo „fondu“ 

 

25. V čl. 9 odsek 2 znie: 

 

(2) Riaditeľ fondu je zamestnanec fondu, ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva rada 

fondu podľa § 6 zákona a určuje jeho mzdu podľa Zákonníka práce. Podrobnosti o hodnotení 

kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri hodnotení 

upravuje vnútorný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada fondu na návrh predsedu rady fondu. 

 

26. V čl. 9 ods. 4 sa doterajšie písmená a) až n) označujú ako písmená a. až n. 

 

27. V čl. 9 ods. 4 písm. i.) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a pôžička im 

bola radou fondu schválená,“. 

 

28. V čl. 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä 

zúčastňovať sa všetkých zasadnutí dozornej rady a svoju neúčasť riadne písomne 

zdôvodniť a aktívne sa podieľať na príprave a pripomienkovaní materiálov 

predkladaných na zasadnutia dozornej rady.“. 

 

29. V čl. 10 odsek 6 znie: 

 

„(6) Podrobnosti o zvolávaní zasadnutí dozornej rady, predkladaní materiálov na zasadnutia 

dozornej rady, postupe pri prijímaní uznesení dozornej rady a ďalšie podrobnosti spojené 

s výkonom jej kompetencií podľa zákona upraví dozorná rada vo svojom rokovacom 

poriadku.“. 

 

30. V čl. 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

 

„(8) Členovia dozornej rady sa zapisujú do obchodného registra. Do obchodného registra sa 

okrem údajov ustanovených osobitným predpisom
15

) zapisuje aj meno, priezvisko, dátum 

narodenia a trvalý pobyt člena dozornej rady s uvedením dňa vzniku jeho členstva v dozornej 

rade a po jeho skončení deň skončenia členstva v dozornej rade.“ 

 

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie: 

 

„
15)

 § 2 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.“. 
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31. V čl. 10 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f., ktoré znie: 

 

„f. vypracovanie stanoviska k rozpočtu fondu a jeho predloženie rade fondu pri schvaľovaní 

rozpočtu fondu,“. 

 

Doterajšie písmená f. až i. sa označujú ako písmená g. až j. 

 

32. V čl. 10 ods. 9 písm. h. znie:  

 

h. „vypracovanie správy o stave fondu na základe vykonaných kontrol najmenej raz ročne,“. 

 

33. V čl. 10 ods. 9 písm. j sa slová „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“. 

 

34. V čl. 11 ods. 9 sa doterajšie písmená a) až d) označujú ako písmená a. až d. 

 

35. Čl. 12 vrátane nadpisu znie: 
 

„Čl. 12 

Vzťahy fondu k ministerstvu a ďalším vybraným inštitúciám 

 

(1) Fond pri výkone svojej činnosť spolupracuje najmä s: 

a. ministerstvom 

i. pri riešení porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 

predpisov fondu na základe oznámení dozornej rady, 

ii. pri posudzovaní žiadostí o pôžičku v prípade pochybnosti o splnení podmienok 

oprávnenosti, 

iii. pri získavaní údajov z centrálnych registrov prevádzkovaných ministerstvom,
16

) 

iv. pri predkladaní legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a stanovísk 

ministerstva, ktoré sa týkajú postavenia a činnosti fondu, a pri predkladaní 

materiálov a stanovísk vypracovaných fondom, ktoré sa týkajú pôsobnosti 

ministerstva, 

v. pri získavaní informácií o situácii v školstve pre účely vyhodnocovania 

ukazovateľov úspešnosti fondu, 

vi. pri komunikácii aktivít a možností fondu s potenciálnymi klientmi fondu, 

vii. pri poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva, 

b. Študentskou radou vysokých škôl 

i. pri riešení porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 

predpisov fondu na základe oznámenia dozornej rady, 

ii. pri získavaní informácií o situácii v školstve pre účely vyhodnocovania 

ukazovateľov úspešnosti fondu, 

iii. pri komunikácii aktivít a možností fondu s potenciálnymi klientmi fondu, 

c. jednotlivými vysokými školami a zamestnávateľmi pedagógov 

i. pri posudzovaní žiadostí o pôžičku v prípade pochybnosti o splnení podmienok 

oprávnenosti, 

ii. pri komunikácii aktivít a možností fondu s potenciálnymi klientmi fondu, 

iii. pri overovaní údajov o klientoch fondu vo vzťahu k štúdiu študenta na 

konkrétnej vysokej škole a k pracovnoprávnemu vzťahu alebo obdobnému 

pracovnému vzťahu pedagóga u zamestnávateľa, 
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iv. pri získavaní informácií o situácii v školstve pre účely vyhodnocovania 

ukazovateľov úspešnosti fondu, 

d. odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagógov, a s právnickými osobami, 

ktoré zastupujú zriaďovateľov škôl a školských zariadení a vysoké školy za účelom 

podpory a propagácie hlavnej činnosti fondu, 

e. Národnou radou Slovenskej republiky pri predkladaní požadovaných materiálov a 

stanovísk, 

f. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky pri kontrole hospodárenia 

fondu s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami 

a záväzkami fondu, 

g. bankami a pobočkami zahraničných bánk 

i. pri prijímaní splátok pôžičiek od klientov fondu, 

ii. pri získavaní údajov o obratoch na príslušných účtoch fondu pre potreby 

účtovníctva fondu a 

iii. pri zhodnocovaní voľných finančných prostriedkov fondu, 

h. Štátnou pokladnicou 

i. pri realizácii všetkých finančných transakcií vo vzťahu k správe fondu, výplate 

pôžičiek, prijímaní splátok z poskytnutých pôžičiek, 

ii. pri získavaní údajov o obratoch na príslušných účtoch fondu pre potreby 

účtovníctva fondu, 

iii. pri poskytovaní všetkých informácií potrebných na realizáciu rozpočtu a 

iv. pri zhodnocovaní voľných finančných prostriedkov fondu, 

i. Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

i. pri prijímaní úverov podľa § 8 ods. 1 písm. h) zákona (čl. 5 ods. 1 písm. h.) za 

účelom dosiahnutia jeho súhlasu s prijatím úveru a pri komunikácii s 

medzinárodnými inštitúciami, ktorých je Slovenská republika členom, za účelom 

získania úveru, 

ii. pri vypracovaní návrhu rozpočtu verejnej správy a vyhodnocovaní plnenia 

rozpočtu verejnej správy za časť týkajúcu sa hospodárenia fondu, 

j. verejnoprávnymi a komerčnými médiami v Slovenskej republike pri poskytnutí 

mediálneho priestoru fondu za účelom informovania potenciálnych klientov fondu 

o aktivitách fondu a možnostiach poskytovaných fondom.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: 

„
16

) napríklad § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 a 59 zákona č. 317/2009 Z.z. v 

znení zákona č. 390/2011 Z. z.“. 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 27. januára 2017. 

 

 

 Mgr. Viliam Bokol 

 predseda rady fondu 


