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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 v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 13 ods. 2 

Štatútu Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „štatút“) schválila tento dodatok k štatútu. 

 

 

Čl. I 

 

Štatút z 21. februára 2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 17. februára 2015, dodatku č. 2 zo dňa 

19. januára 2016, dodatku č. 3 zo dňa 14. novembra 2016 a dodatku č. 4 zo dňa 27. januára 

2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 2 ods. 1 znie: 

 

„(1) Fond bol zriadený zákonom ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek 

študentom podľa § 10 zákona, na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a 

zákona a na poskytovanie pôžičiek pedagógom podľa § 14 zákona (ďalej spolu len 

„pôžička“). Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme
1
).“ 

 

2. V čl. 4 ods. 1 písm. a. poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 

 

„
5
) § 65 a § 67 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov“ 

 

3. V čl. 4 ods. 1 sa za písmeno a. vkladá nové písmeno b., ktoré znie: 

 

„b. v súlade s § 13a poskytovanie stabilizačných pôžičiek pre študentov, ktorí sa pripravujú 

na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny 

nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových 

regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky; zoznam nedostatkových 

regulovaných povolaní vrátane študijných programov, v ktorých sa študent pripravuje 

na výkon nedostatkového regulovaného povolania, každoročne vydáva Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky a príslušným ústredným orgánom štátnej správy, do 

ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania; študent 

žiadajúci o stabilizačnú pôžičku musí 

1. spĺňať podmienky podľa § 10 a 

2. získať po absolvovaní študijného programu kvalifikačný predpoklad na výkon 

nedostatkového regulovaného povolania.“ 

 

Doterajšie písmeno b. sa označuje ako písmeno c. 

 

4. V čl. 4 ods. 2 znie: 

 

„(2) Podmienky poskytovania pôžičiek, maximálna výška pôžičky pre študentov a pôžičky pre 

pedagógov, hraničná hodnota váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného 

kritéria podľa § 11 ods. 3 písm. j) a § 13b ods. 3 písm. j) zákona, požiadavky 

na zabezpečenie pôžičky, vzor žiadosti o pôžičku a vzor žiadosti o stabilizačnú pôžičku 

(ďalej spolu len „žiadosť“) vrátane jej povinných príloh, vzor zmluvy o pôžičke a vzor 

zmluvy o stabilizačnú pôžičku (ďalej spolu len „zmluva“), sadzbu poplatkov spojených 
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s poskytnutím a splácaním pôžičky, pravidlá na posudzovanie žiadostí a na zoraďovanie 

študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť a ďalšie pokyny a usmernenia súvisiace 

s poskytovaním pôžičiek sú uvedené v ozname o možnosti predkladania žiadostí 

o pôžičku a v ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej 

spolu len „oznam“), ktorý schvaľuje rada fondu na základe návrhu riaditeľa fondu. 

Oznam sa vypracúva zvlášť pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona, zvlášť pre 

stabilizačné pôžičky podľa § 13a 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 v príslušnom kalendárnom roku, pričom bude aktualizovaný podľa 

potreby a zverejnený na webovom sídle fondu.“ 

 

5. V čl. 5 ods. 3 sa v úvodnej vete za slová „Fond môže“ vkladajú slová „na účel 

poskytovania pôžičiek podľa §10 a 14“. 

 

6. V čl. 5 ods. 3 sa v úvodnej vete za slová „písm. h.“ vkladajú slová „tohto článku“. 

 

7. V čl. 5 ods. 4 sa za slová „písm. h.“ vkladajú slová „tohto článku“. 

 

8. V čl. 5 ods. 5 znie: 

 

„(5) Ministerstvo poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem 

identifikačných údajov zmluvných strán najmä  

a) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia, 

b) celkový objem dotácie, z toho objem dotácie určený na 

1. pôžičky pre študentov,  

2. pôžičky pre pedagógov alebo  

3. stabilizačné pôžičky v členení pre jednotlivé regulované povolania 

s nedostatkom pracovnej sily v Slovenskej republike, 

c) nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa poskytuje dotácia, ak ide 

o stabilizačnú pôžičku a výšku stabilizačnej pôžičky pre nedostatkové regulované 

povolanie, 

d) čas a spôsob poskytnutia dotácie, 

e) dátum, do ktorého fond predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie.“ 

 

9. Článok 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

 

„(6) Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f tohto článku môžu byť použité len na poskytovanie 

pôžičiek podľa §10, 13a a 14 a na náklady na správu fondu v súlade s podmienkami 

zmluvy podľa odseku 5 tohto článku.“ 

 

10. V čl. 6 ods. 5 znie: 

 

„(5) Prostriedky fondu možno použiť na: 

a. poskytovanie pôžičiek, 

b. správu fondu, 

c. splátky úverov fondu a 

d. činnosti podľa odseku 6 písm. g tohto článku.“ 

 



 

4 

11. V čl. 6 ods. 6 písm. d. sa za slová „použiť na poskytovanie pôžičiek podľa“ vkladajú 

slová „§ 13a a“. 

 

12. V čl. 6 ods. 6 písm. e. sa za slová „pôžičiek podľa § 10“ vkladajú slová „a 13a“. 

 

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

 

„f. prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, 

splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úrokov z nich nie je možné použiť na 

poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14. Výnosy zo stabilizačných pôžičiek, splátky 

týchto stabilizačných pôžičiek a úrokov z nich je možné použiť na náklady na správu 

fondu,“ 

 

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

 

14. V čl. 6 ods. 6 písm. h. sa za slová „zníženie istiny podľa“ vkladajú slová „§ 13 ods. 6, § 

13d ods. 6 a“. 

 

15. V čl. 6 ods. 6 sa za písmeno h. vkladá nové písmeno i., ktoré znie: 

 

„i. fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z dotácie 

poskytnutej na stabilizačné pôžičky,“ 

 

Doterajšie písmená i. až j. sa označujú ako písmená j. až k. 

 

16. V čl. 6 ods. 7 písm. a. bod iv. znie: 

 

„iv. objednávky a faktúry dodávateľov tovarov, stavebných prác a služieb a skeny objednávok 

a faktúr v hodnote vyššej ako 3 000 eur bez DPH,“ 

 

17. V čl. 6 ods. 7 písm. a. sa dopĺňa bod v., ktorý znie: 

 

„v. súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 eur bez 

DPH,“ 

 

18. V čl. 6 ods. 7 písm. b. sa číslovka „1 000“ nahrádza číslovkou „2 000“. 

 

19. V čl. 6 ods. 7 písm. b. sa za slovami „hospodárskych subjektov“ vypúšťa čiarka. 

 

20. V čl. 6 ods. 7 písm. d. znie: 

 

„d. po odsúhlasení radou fondu zadáva podlimitné zákazky bežne dostupné na trhu 

s využitím elektronického trhoviska,“ 

 

21. V čl. 6 ods. 7 písm. e. bod i. sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“. 

 

22. V čl. 6 ods. 7 písm. e. bod iv. sa číslovka „70 000“ nahrádza číslovkou „150 000“. 
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23. V čl. 6 ods. 7 písm. g. znie: 

 

„g. zverejňuje uzatvárané zmluvy prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv.“ 

 

24. V čl. 8 ods. 6 sa slová „upraví rada fondu vo svojom rokovacom poriadku“ nahrádzajú 

slovami „upravuje rokovací poriadok rady fondu“ 

 

25. V čl. 8 ods. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie: 

 

„
12

) § 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 neskorších predpisov“ 

 

26. V čl. 8 ods. 9 písm. m. sa na konci pripája slovo „štatútu“ 

 

27. V čl. 10 ods. 6 sa slová „upraví dozorná rada vo svojom rokovacom poriadku“ 

nahrádzajú slovami „upravuje rokovací poriadok dozornej rady“ 

 

28. V čl. 10 ods. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie: 

 

„
12

) § 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 neskorších predpisov“ 

 

29. V čl. 10 ods. 9 písm. d. sa vypúšťajú slová „(čl. 6 ods. 7)“. 

 

30. V čl. 11 ods. 2 sa slová „vedúci oddelenia“ nahrádzajú slovami „zamestnanec fondu“. 

 

31. V čl. 11 ods. 6 znie: 

 

„(6) Fond sa organizačne člení na oddelenie pôžičiek a zamestnancov v priamej riadiacej 

pôsobnosti riaditeľa.“ 

 

32. V čl. 12 ods. 1 písm. a. bod iii. 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 

neskorších predpisov“ 

 

33. V čl. 12 ods. 1 písm. i. bod i. sa vypúšťajú slová „(čl. 5 ods. 1 písm. h.)“. 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 5. júna 2019. 

 

 

 

 PhDr. Mária Barteková, PhD.  

 predsedníčka rady fondu 


