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Vážení čitatelia,  

 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. decembra 2012 prijala zákon č. 396/2012 Z. z. 

o Fonde na podporu vzdelávania. V nadväznosti na túto skutočnosť došlo k 1. 1. 2013 

k zrušeniu dvoch samostatných fondov (Študentský pôžičkový fond, Pôžičkový fond pre 

začínajúcich pedagógov) a od 1. 1. 2013 vznikol nový fond – Fond na podporu vzdelávania. 

Hlavnou činnosťou tohto fondu je poskytovanie pôžičiek podľa §10 a §14 zákona o Fonde na 

podporu vzdelávania.   

 

Z poverenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Dušana Čaploviča bola zriadená 

dočasná rada fondu. Dočasná rada v zložení JUDr. Miroslava Čutková, Mgr. Katarína 

Stoláriková, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. Ľuboslav Drga a Ing. Roman Maroš, mala 

pred sebou zodpovednú úlohu vykonať všetky procesy tak, aby fond mohol začať naplno 

pracovať v bežnom prevádzkovom režime. Od začiatku svojej funkcie členovia rady 

profesionálnym prístupom a skúsenosťami prispeli k riešeniu danej problematiky a sústredili 

sa na oboznámenie sa so skutkovým stavom fondu v nadväznosti na prebratie agendy po 

zaniknutých fondoch, ako aj na prijatie všetkých potrebných dokumentov nevyhnutných 

k správnemu fungovaniu fondu. Tieto úkony bolo potrebné vykonať v  krátkom čase, aby 

nebol narušený chod organizácie.  

 

Rada fondu si na ustanovujúcom zasadnutí zvolila svojho predsedu. Predsedom sa stal 

nominant Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“) – Ing. Roman Maroš. Osobne 

zastávam názor, že túto funkciu by mal aj v budúcnosti zastávať práve reprezentant ŠRVŠ, 

nakoľko majoritnou skupinou klientov fondu sú práve študenti vysokých škôl.   

 

Dôležitým krokom bolo aj doriešenie záväzkov a úloh z predchádzajúceho obdobia, ktoré 

priamo súvisia s prenesením kompetencií a agendy zo zaniknutých fondov na Fond 

na podporu vzdelávania. Všetky úlohy a uznesenia boli riadne k termínu zániku fondov 

ukončené alebo kontinuálne prešli na nový fond a sú v stave riešenia. Ide najmä o doriešenie 

podaného trestného oznámenia v súvislosti s neoprávnene vyplatenými odmenami bývalým 

členom rád fondov a dozorných rád.  

 

Dočasnej rade bolo stanovené časovo obmedzené pôsobenie pri výkone svojej funkcie. 

Vzhľadom na skutočnosti, s ktorými sme sa mali možnosť oboznámiť konštatujeme, že Fond 

na podporu vzdelávania stojí pred krokom, ktorý má odštartovať novú koncepciu činnosti 

a udržateľnosti. Treba si uvedomiť a vhodne reflektovať na skutočnosti, ktoré stoja pri 

napĺňaní  cieľov fondu. Za najkľúčovejšie ciele budúceho fungovania fondu, na ktoré 

odporúčame sa zamerať môžeme považovať: vypracovanie marketingovej stratégie, 

zavedenie nového informačného systému a dodržiavanie zásad hospodárenia.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že fond je nástrojom sociálnej politiky štátu orientovanej 

na študentov, učiteľov a ostatných pracovníkov v rezorte školstva, štát by mal prevziať aj 

v súčasnej situácii iniciatívu pri finančnej podpore fondu a tak zabezpečil jeho poslanie 

a budúcu udržateľnosť. 

 

 

Ing. Roman Maroš 

predseda rady fondu  
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Úvod 
 

Dňa 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

(ďalej len „zákon o FnPV“), ktorým bol k 1. januáru 2013 zrušený Študentský pôžičkový 

fond (ďalej len „ŠPF“) a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov (ďalej len „PFZP“). 

Zároveň sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „FnPV“) stal od 01.01.2013 v súlade 

s ustanovením § 23 ods. 2 zákona o FnPV právnym nástupcom obidvoch uvedených fondov. 

 

V súlade s § 23 ods. 21 zákona o FnPV platí, že výročná správa FnPV za rok 2012 bude 

obsahovať informácie o činnosti a hospodárení ŠPF a PFZP do 31. decembra 2012. 

 

V súlade s § 21 ods. 3 zákona o FnPV platí, že výročná správa FnPV obsahuje najmä 

identifikačné údaje fondu, informácie o obsadení orgánov fondu, údaje o hospodárskych 

výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu, ročnú účtovnú závierku fondu, počty 

žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných 

pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov, ďalšie údaje ustanovené týmto 

zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalšie údaje určené radou 

fondu alebo dozornou radou, výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady 

a správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou. 

 

Na základe uvedeného a aplikáciou § 21 ods. 3 zákona o FnPV bude výročná správa za rok 

2012 obsahovať 2 samostatné časti – jedna týkajúca sa ŠPF a druhá týkajúca sa PFZP, pričom 

obidve časti budú obsahovať údaje v súlade s § 21 ods. 3 zákona o FnPV. 

 

Výročná správa neobsahuje správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou k dátumu 

schválenia výročnej správy radou FnPV, nakoľko k termínu stanovenému zákonom o FnPV 

na zverejnenie výročnej správy (31. marca kalendárneho roka) nebola ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu menovaná dozorná rada FnPV. 
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Časť 1 

Výročná správa Študentského pôžičkového fondu 
 

 

1. Identifikačné údaje ŠPF 

 

 

Názov organizácie: Študentský pôžičkový fond 

Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava 1  

Kontakt: telefón: +421 2 59 104 201, fax: +421 2 59 104 211 

 web: www.spf.sk 

 

Právna forma: neštátny účelový fond - iná právnická osoba zriadená zákonom 

č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde (ďalej len „zákon 

o ŠPF“) 

 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., 

oddiel: PO, vložka číslo 66/B 

IČO: 317 84 623 

DIČ: 202 1368 624 

IČ DPH: SK202 1368 624 

 

Poslanie ŠPF: poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl v dennej aj 

v externej forme štúdia v Slovenskej republike alebo občanom, 

ktorých štúdium v zahraničí je podľa rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň 

štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. 

 

http://www.spf.sk/
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2. Orgány Študentského pôžičkového fondu 

 

 

V súlade s ustanovením § 2, ods. (1) zákona o ŠPF orgánmi ŠPF sú: 

- rada fondu – v zmysle § 3, ods. (1) zákona o ŠPF vykonáva správu ŠPF a riadi jeho 

činnosť, 

- dozorná rada – v zmysle § 6, ods. (1) zákona o ŠPF kontroluje činnosť ŠPF a jeho 

hospodárenie, 

- riaditeľ fondu – v zmysle § 5, ods. (1) zákona o ŠPF koná v mene ŠPF vo všetkých 

veciach, s výnimkou tých, ktoré sú zákonom o ŠPF alebo štatútom ŠPF vyhradené rade 

fondu alebo dozornej rade. 

 

 

2.1. Zloženie rady fondu v roku 2012 

 

Predseda: PhDr. Peter Goliaš – menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

(ďalej len „minister“). 

 

Členovia: Ing. Štefan Kišš – menovaný ministrom, 

 MPhil. Gabriel Šípoš – menovaný ministrom, 

 Marián Zachar – menovaný ministrom, 

 Mgr. Ján Kvak – menovaný Študentskou radou vysokých škôl (ďalej len 

„ŠRVŠ“), 

 Ing. Andrej Babej – menovaný  ŠRVŠ, 

 Ing. Michal Brčák – menovaný ŠRVŠ. 

 

 

2.2. Zloženie dozornej rady v roku 2012 

 

Predseda: Andrej Salner, MSc. – menovaný ministrom. 

 

Členovia: Ing. Zuzana Dančíková – menovaná ministrom, 

 Bc. Vladimír Hardoň – menovaný ŠRVŠ. 

 

 

2.3. Riaditeľ fondu v roku 2012 

 

Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene ŠPF vo všetkých veciach, 

s výnimkou tých, ktoré sú zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo 

dozornej rade. 

 

Na základe pochybení zistených kontrolou, ktorú uskutočnili členovia rady fondu v septembri 

a októbri 2011, rada fondu dňa 28. októbra 2011 odvolala z funkcie riaditeľa ŠPF Ľubomíra 

Zburína. Rada fondu súčasne poverila dočasným riadením ŠPF dovtedajšiu zástupkyňu 

riaditeľa Ing. Elisabeth Kriglerovú a rozhodla o vypísaní výberového konania na nového 

riaditeľa. 

Ako poradca pri realizácii výberového konania na funkciu riaditeľa ŠPF bola vybraná 

personálna agentúra Dr. Pendl & Dr. Piswanger Management Consulting s.r.o.. Na základe 

výsledkov výberového konania nastúpil dňa 1.5.2012 do funkcie riaditeľa ŠPF PhDr. Pavol 
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Kučmáš, pričom k 30.4.2012 bolo Ing. Kriglerovej zrušené poverenie na dočasné riadenie 

ŠPF. 

 

Do 30.4.2012 bola riadením ŠPF poverená Ing. Elisabeth Kriglerová. 

Od 1.5.2012 bol na základe výsledkov výberového konania vymenovaný do funkcie riaditeľa 

PhDr. Pavol Kučmáš. 
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3. Výsledky činnosti Študentského pôžičkového fondu za rok 2012 

 

 

V akademickom roku 2012/2013 nastali viaceré zmeny týkajúce sa postupov a spôsobu 

poskytovania pôžičiek, ako aj komunikácie so žiadateľmi. Ich cieľom bolo plne zosúladiť 

postupy poskytovania pôžičiek, ako aj existujúce zmluvné dokumenty, priblížiť činnosť ŠPF 

študentom a maximálne racionalizovať činnosť ŠPF. 

 

Za najzásadnejšie zmeny možno považovať: 

- zmenu spôsobu komunikácie z papierovej na elektronickú v prípade 2/3 dokumentov 

zasielaných klientom (napr. výpisy z účtu, výzvy na doloženie chýbajúcich dokumentov, 

upomienky, oznámenia o vyrovnávacej splátke, atď.), 

- zmenu zmluvy o pôžičke a jej rozšírenie tak, aby plne zodpovedala požiadavkám zákona 

o ŠPF a jasne definovala práva a povinnosti zmluvných strán, 

- zmenu spôsobu predčasného splatenie pôžičky, kde bola zavedená možnosť predčasného 

splatenia časti alebo celej pôžičky bez poplatku – a to raz za rok v mesiaci júl. Uvedená 

možnosť splatenia pôžičky bez poplatku sa nevzťahuje na pôžičky, v ktorých ešte 

nenastala splatnosť prvej splátky pôžičky. 

 

 

3.1 Počty a výška poskytnutých pôžičiek v akademickom roku 2012/2013 

 

V akademickom roku 2012/2013, k 31.12.2012: 

- ŠPF schválil 3 345 pôžičiek, z toho: 

o 2 907 pôžičiek pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR, 

o 430 pôžičiek pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a 

o 8 pôžičiek pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR. 

 

- celková výška schválených pôžičiek dosiahla 4 129 084 EUR, z toho: 

o 3 569 929,40 EUR pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR, 

o 550 721,60 EUR pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a 

o 8 432,80 EUR pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR. 

 

- ŠPF vyplatil 2 716 pôžičiek, z toho: 

o 2 340 pôžičiek pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR, 

o 373 pôžičiek pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a 

o 3 pôžičky pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR. 

 

- celková výška vyplatených finančných prostriedkov dosiahla 1 703 940,20 EUR, 

z toho: 

o 1 461 115,40 EUR pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR, 

o 241 430,40 EUR pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a 

o 1 394,40 EUR pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR. 

 

Výška vyplatených finančných prostriedkov k 31.12.2012 predstavuje necelú polovicu 

všetkých schválených pôžičiek, nakoľko v zmysle zákona o ŠPF sa pôžička poskytuje 

v dvoch splátkach, kde druhá polovica je vyplatená vo februári nasledujúceho 

kalendárneho roka a zároveň časť zmlúv o pôžičke podpísaných zo strany ŠPF neboli 
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k 31.12.2012 doručené späť a sú doručované priebežne. Posledné pôžičky budú v zmysle 

zákona o ŠPF vyplatené v marci 2013. 

 

 

3.2 Zhodnotenie akademického roka 2012/2013 a identifikácia problémov vplývajúcich 

na počet žiadateľov 

 

Na základe vyššie uvedených výsledkov za rok 2012 je možné konštatovať, že počet 

podporených študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách je najvyšší v histórii 

ŠPF. Priemerná výška schválenej pôžičky predstavuje cca 1 239 EUR a je taktiež najvyššia 

v histórii ŠPF. 

 

Počet študentov, ktorým ŠPF poskytol v akademickom roku 2012/2013 pôžičku, sa takmer 

vyrovnal počtu študentov z predchádzajúceho akademického roka 2011/2012. Treba 

pripomenúť, že už ku koncu kalendárneho roka 2012 počet pridelených a schválených 

pôžičiek akademického roka 2012/2013 dosiahol takmer úroveň počtu pridelených 

a schválených pôžičiek predchádzajúceho akademického roka 2011/2012 (kedy bolo možné 

schvaľovanie pôžičiek na základe žiadostí až do 31.marca 2012). Prijímanie žiadostí 

o pôžičku zo ŠPF pre akademický rok 2012/2013 bolo možné len do 31.12.2012 vzhľadom na 

skutočnosť, že k uvedenému dátumu ŠPF zanikol a to na základe zákona o FnPV. Dá sa 

predpokladať, že ak by bolo možné podávanie žiadostí o pôžičku až do 31.marca 2013 

akademického roka 2012/2013 tak, ako to bolo v akademickom roku 2011/2012, ŠPF by opäť 

zaznamenal nárast počtu prijatých a schválených žiadostí o pôžičku. 

 

Okrem uvedeného (zánik ŠPF k 31.12.2012), počet žiadateľov v akademickom roku 

2012/2013 výrazne ovplyvnili ďalšie 2 faktory:  

- v prípade študentov študujúcich na vysokých školách v SR to bola novela zákona 

o vysokých školách, ktorá umožnila ľahšiu dostupnosť sociálnych štipendií s maximálnou 

výškou 265 EUR mesačne, ako aj možnosti poskytovať študentom prospechové 

štipendium až do výšky 1 200 EUR. Zvýšenie financií na štipendiá automaticky 

znamenalo (z povahy štipendií, ktoré sú nenávratné), že záujem o pôžičky klesal, 

- v prípade študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách to bola maximálna 

výška pôžičky stanovená zákonom o ŠPF na 1 328 EUR, ktorá veľakrát nedosahovala ani 

výšku školného. 

 

ŠPF vyhovel v posledných siedmych rokoch všetkým žiadateľom o pôžičku, ktorí splnili 

podmienku prvého vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku a zároveň mali 

zabezpečené aj ručenie prostredníctvom ručiteľa. Vďaka dostatku finančných zdrojov ŠPF aj 

v akademickom roku 2012/2013 prideľoval pôžičku každému žiadateľovi bez posudzovania 

prospechových alebo sociálnych kritérií. 

 

 

3.3 Ostatné významné udalosti v činnosti ŠPF 

 

Vrátenie neoprávnene vyplatených odmien bývalými členmi rady fondu a dozornej rady 

 

Rada ŠPF a dozorná rady ŠPF dňa 19.12.2011 podali trestné oznámenie týkajúce sa 

podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 

v zmysle § 237 Trestného zákona, prípadne iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti 

Trestného zákona a to voči neznámemu páchateľovi v súvislosti s neoprávnene vyplatenými 
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odmenami bývalým členom rady fondu a dozornej rady v rokoch 2005 – 2011 vo výške 

235 490 EUR. Odmeny boli bývalým členom rady fondu a dozornej rady vyplácané na 

základe dohôd o vykonaní práce za vypracovanie materiálov a analýz a to aj napriek 

skutočnosti, že ich funkcie boli podľa zákona o ŠPF (§ 3, ods. 8 a §6, ods. 7) čestné. 

V priebehu roku 2012 prebiehali podľa vyjadrení vyšetrovateľov procesné úkony, ktoré viedli 

k začatiu trestného stíhania. Ku dňu 31.12.2012 neboli dostupné informácie o ukončení 

trestného stíhania. 

 

Vzhľadom na výšku neoprávnene vyplatených odmien, rada fondu poverila riaditeľa ŠPF 

vymáhaním takto vyplatených odmien, na základe čoho boli 18 bývalí členovia rady fondu 

a dozornej rady listom zo dňa 4.12.2012 vyzvaní na vrátenie neoprávnene vyplatených 

odmien. Výzva nebola zasielaná p. Prof. Plavčanovi, ktorý vyplatené odmeny vrátil koncom 

roku 2011. Na predmetnú výzvu reagovali 3 bývalí členovia rád, pričom všetci odmietli 

vrátenie odmien, nakoľko vyjadrili presvedčenie, že nimi vykonaná práca zodpovedala svojou 

kvalitou a významom výške vyplatených odmien a nepovažujú svoje konanie za porušenie 

zákona o ŠPF. 

Vzhľadom na uvedené (nereagovanie na výzvu, resp. odmietnutie vrátenia vyplatených 

odmien) boli dňa 21.12.2012 podané na okresný súd BA 1 návrhy na začatie konania 

o zaplatenie neoprávneného vyplatených odmien vo vzťahu k odmenám vyplateným v rokoch 

2010 – 2011 v celkovej žalovanej výške 62 948,06 EUR (z dôvodu premlčania odmien 

vyplatených v rokoch 2005-2009). Ku dňu 31.12.2012 nebolo vydané žiadne rozhodnutie ani 

vytýčený termín pojednávania. 

 

Trestné oznámenia podané ŠPF 

 

V priebehu roku 2012 boli zo strany ŠPF podané dve trestné oznámenia v súvislosti 

s poskytovaním pôžičiek. 

 

Dňa 14.5.2012 bolo na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I podané trestné 

oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu 

podvodu alebo pokusu trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, prípadne 

trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, 

úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 Trestného zákona, alebo iného trestného činu. 

Predmetné trestné oznámenie bolo podané na základe zistenia, že niektoré predložené žiadosti 

o pôžičku boli opatrené pečiatkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

a podpisom kontaktnej osoby študijného oddelenia, avšak na základe komunikácie 

s pracovníkmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bolo zistené, že daní 

žiadatelia neboli evidovaný ako študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Do 31.12.2012 nebolo ŠPF oznámené, či v súvislosti s podaným trestným oznámením bolo 

začaté trestné stíhanie alebo nie. 

 

Dňa 9.7.2012 bolo na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I podané trestné 

oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu 

podvodu alebo pokusu trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, prípadne iný 

trestný čin. 

Trestné oznámenie bolo podané na základe zistenia prepojenia medzi ručiteľmi v prípade 

niektorých pôžičiek a to tak osobného ako aj profesného (prostredníctvom tých istých 

zamestnávateľov). Zároveň podanie trestného oznámenia vyplývalo aj zo zistenia, že tie isté 

osoby opätovne (vo viacerých pôžičkách) vystupovali v pozícii ručiteľov aj dlžníkov (sami 
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sebe navzájom), z nesúladu údajov uvedených v potvrdeniach o príjme, existencie dvoch 

pracovnoprávnych vzťahov a denného štúdia súčasne u ručiteľov. 

Dňa 30.12.2012 vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol. Svoje rozhodnutie zdôvodnil 

skutočnosťou, že nie je možné vyvodiť úmysel žiadateľov o pôžičku v čase podania žiadostí 

o pôžičku, resp. uzavretím zmlúv o pôžičke uviesť ŠPF do omylu a spôsobiť tak škodu 

a zároveň nie je možné vyvodiť záver, že konaním žiadateľov o pôžičku, resp. dlžníkov 

vznikla ŠPF škoda ako majetkový následok trestného činu a to najmä vzhľadom k tomu, že 

povinnosť splácať pôžičku dlžníkom ešte nenastala. 
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4. Zhodnotenie činnosti Študentského pôžičkového fondu za dobu jeho 

existencie od roku 1997 do konca roku 2012 

 

 

4.1 Vznik ŠPF 

 

ŠPF bol založený v roku 1995 výnosom ministerstva z 15.11.1995 o hmotnom zabezpečení 

študentov vysokých škôl formou pôžičiek, ktorého správu v tom čase zabezpečovala 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava. 

Nadobudnutím účinnosti zákona o ŠPF z 1.8.1997 bol zriadený neštátny účelový fond na 

poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl a pôvodný výnos bol zrušený. Hlavným 

cieľom ŠPF bolo zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov vo forme pôžičiek študentom 

všetkých typov vysokých škôl a univerzít v SR aj zahraničí, denného aj externého štúdia. 

Zákon o ŠPF bol 5 krát novelizovaný, a to zákonom č. 231/2000 Z.z., zákonom č. 528/2003 

Z.z., zákonom č.  363/2007 Z.z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 131/2002 Z.z.o vysokých 

školách, zákonom č. 462/2008 Z.z. a zákonom č. 69/2012 Z.z. 

 

 

4.2 Zdroje ŠPF 

 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov na základe citovaného 

výnosu ministerstva, schválila Národná rada Slovenskej republiky v súlade so zákonom 

č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v § 28 taxatívne 

určuje použitie majetku Fondu národného majetku (ďalej len „FNM“).  

 

FNM poskytol ŠPF finančné prostriedky: 

- vo výške 500 mil. Sk (16 597 tis. EUR) na obdobie rokov 1995 – 2000, 

- vo výške 100 mil. Sk v roku 2001, 

- vo výške 50 mil. Sk v roku 2002 a 

- vo výške 50 mil. Sk v roku 2003. 

Celkovo poskytnuté finančné prostriedky z FNM teda predstavovali 700 mil. Sk (23,24 mil. 

EUR). 

 

 

4.3 Zmeny v činnosti ŠPF na základe jednotlivých noviel zákona o ŠPF 

 

V prvých rokoch činnosti ŠPF striktne dodržiaval zákon o ŠPF pri prerozdeľovaní voľných 

finančných zdrojov (vo výške cca 100 mil. Sk na príslušný akademický rok) v percentuálnom 

pomere na príslušné fakulty alebo vysoké školy k počtu denných študentov. V prvom rade 

boli radou fondu odsúhlasené a priznané pôžičky predovšetkým študentom, ktorí mali 

zákonom o ŠPF stanovené prednostné právo priznania pôžičky v nasledovnom poradí: 

- študentom s priemerom známok do 1,5, 

- študentom so ZŤP, ZPS,  

- študentom, ktorí poberali sociálne štipendium, 

- študentom s nižším príjmom na člena domácnosti a 

- v prípade dostatku finančných prostriedkov bola priznaná a schválená pôžička aj ostatným 

študentom. 
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Od akademického roka 2000/2001 na základe zákona č. 231/2000 Z.z. začal ŠPF poskytovať 

pôžičky aj študentom študujúcim na zahraničných vysokých školách a študentom v postavení 

zahraničného Slováka. 

 

Do akademického roka 2003/2004 ŠPF prideľoval pôžičky do výšky 20 000 Sk (663,88 EUR) 

na jedného študenta na príslušný akademický rok. Pôžička sa vyplácala pravidelne mesačne 

v alikvotnej čiastke po 2 000 Sk (66,39 EUR) bankovým prevodom na účet žiadateľa. 

 

Od akademického roka 2004/2005 na základe zákona č. 528/2003 Z. z. začal ŠPF poskytovať 

pôžičky do výšky 40 000 Sk (1 327,76 EUR) na jeden akademický rok. Zároveň sa 

paragrafové znenie zákona o ŠPF v časti poukazovania mesačných výplat pôžičky zmenilo na 

poskytovanie pôžičky v dvoch splátkach – prvá časť vo výške 50 % pôžičky sa vyplácala do 

14 dní po doručení dlžníkom podpísanej zmluvy a zvyšných 50 % (druhá časť pôžičky) sa 

vyplácala v priebehu mesiaca február nasledujúceho kalendárneho roka. Táto zmena 

poukazovania výplat pôžičky nastala z dôvodu pripravovanej novely zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách v súvislosti so spoplatnením vysokých škôl. V uvedenej časti 

(spoplatnenie štúdia) však nakoniec novela zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

schválená nebola, ale novela zákona o ŠPF v časti poukazovania výplat pôžičky áno. Zmena 

výšky študentskej pôžičky na dvojnásobok v tom čase pomohla vo vyššej miere pokryť 

náklady na štúdium predovšetkým študentom študujúcim na zahraničných vysokých školách. 

Od akademického roka 2004/2005 bol zmenený aj termín podávania žiadostí o pôžičku, kde 

pôvodný termín do 10. októbra akademického roka bol upravený na termín do 15. júna pre 

pôžičky v najbližšom akademickom roku. 

 

Od akademického roka 2007/2008 na základe zákona č. 363/2007 Z.z. začal ŠPF poskytovať 

pôžičky študentom študujúcim dennou formou aj externou formou štúdia, pričom pôžička sa 

neposkytovala žiadateľovi, ktorý bol študentom doktorandského štúdia, resp. ak nešlo o prvé 

štúdium žiadateľa v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. 

 

V súvislosti s prechodom na euro bola zákonom č. 462/2008 Z.z. zaokrúhlená max. výška 

pôžičky na 1 328 EUR a zakotvená možnosť poskytnúť pôžičku najviac počas šiestich 

akademických rokov. 

 

 

4.4 Prehľad poskytnutých pôžičiek za obdobie existencie ŠPF  

 

Za obdobie svojej existencie ŠPF podporil viac ako 40 500 žiadateľov, ktorým poskytol 

finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 52 mil. EUR. 

 

Za celé obdobie svojej činnosti do 31.12.2012 ŠPF poskytol pôžičku: 

- celkom 40 592 študentom - žiadateľom,  

- schválil a vyplatil dokopy 65 969 pôžičiek, 

- v celkovej výške vyčerpaných pôžičiek 52 626 275,34 EUR. 

Prehľad počtu a výšky poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých akademických rokoch je 

uvedený v tabuľke č. 1. 

 

Z celkového počtu dlžníkov 40 592 k 31.12.2012: 

- pôžičku splatilo 22 827, 

- pôžičku nesplatilo (aktívnych klientov - nesplatených, čo znamená že splácajú alebo len 

budú splácať) 17 765. 
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Z aktívnych klientov (17 765) bolo k 31.12.2012: 

- 5 725 tých, ktorí ešte nesplácajú, t.j. majú zákonný odklad (štúdium VŠ, materská 

dovolenka, vysviacka bohoslovcov), 

- 12 040 tých, ktorí splácajú. 

 

Z celkovej výšky vyčerpaných pôžičiek 52 626 275,34 EUR k 31.12.2012: 

- celkovo splatená istina pôžičky bez úrokov, poplatkov a náhrad predstavuje v prípade 

22 827 klientov, ktorí pôžičku splatili 25 649 775,16 EUR. Celkový objem vrátených 

finančných prostriedkov pri splatených pôžičkách vrátane úrokov, poplatkov a náhrad 

predstavoval k 31.12.2012 sumu 29 943 819,26 EUR (rozdiel medzi istinou a celkovou 

splatenou sumou vo výške 4 294 044,10 EUR predstavuje zisk na úrokoch poplatkoch 

a náhradách, t.j. navýšenie disponibilných finančných prostriedkov na ďalšie pôžičky), 

- suma vyčerpaných pôžičiek v prípade 17 765 aktívnych klientov, ktoré sa splácajú alebo 

budú splácať predstavuje 26 976 500,18 EUR, z čoho bolo k 31.12.2012 splatených 

11 767 596,22 EUR. 
 

Tabuľka č. 1 - Prehľad počtu a výšky poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých 

akademických rokoch 

Akademický 

rok 
Počet uzavretých zmlúv 

Suma pôžičiek 

v EUR 

1 2 3 4 5 6 

1995/1996 4 398 4 398   4 537 217 

1996/1997 2 865 2 865   1 834 163 

1997/1998 5 286 5 286   3 472 881 

1998/1999 4 960 4 960    3 256 323 

1999/2000 4 988 4 988   3 265 618 

2000/2001 4 926 4 854 65 7 3 204 674 

2001/2002 4 785 4 703 79 3 3 118 834 

2002/2003 5 093 4 952 137 4 3 321 649 

2003/2004 5 565 5 374 188 3 3 611 498 

2004/2005 3 985 3 802 183  3 212 507 

2005/2006 3 052 2 900 150  2 509 626  

2006/2007 1 974 1 858 114 2 1 651 497 

2007/2008 1 793/52 1 679/51 112/1 2/0 1 380 336 

2008/2009 1 547/66 1 440/63 104/3 3/0 1 375 725 

2009/2010 2 645/289 2 443/280 198/9 4/0 2 953 104 

2010/2011 2 423/333 2 142/326 281/7 0/0 2 933 034 

2011/2012 2 990/430 2 618/420 368/10 4/0 3.592.253 

2012/2013 

k 31.12.2012 

2 716/473 2 340/404 379/69 3/0 1.703.940 

Poznámka: 2 – uzavretých zmlúv celkom / z toho externí študenti 

 3 – uzavretých zmlúv študentmi na vysokých školách v SR / z toho externí študenti 

 4 – uzavretých zmlúv študentmi na zahraničných vysokých školách / z toho externí študenti 

 5 – uzavretých zmlúv študentmi so štatútom zahraničného Slováka, resp. cudzinca s trvalým 
pobytom v SR / z toho externí študenti  
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4.5 Ukazovatele úspešnosti ŠPF a zvyšovanie efektívnosti činnosti ŠPF 
 

Pre meranie efektívnosti činnosti ŠPF rada fondu v roku 2012 schválila súbor ukazovateľov 

úspešnosti, ktorými okrem iného porovnáva počty študentov podľa miesta trvalého bydliska, 

podľa jednotlivých vysokých škôl, či efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na 

právne služby. Za najdôležitejšie ukazovatele považujeme počet podporených študentov, 

výšku výdavkov na správu ŠPF a ich vzájomný pomer. Vývoj týchto ukazovateľov je 

uvedený v grafoch č. 1, 2 a 3. Kompletný prehľad ukazovateľov úspešnosti ŠPF je zverejnený 

na web stránke ŠPF www.spf.sk. 

 

Graf č. 1 – Počet podporených študentov 
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Zdroj: ŠPF 

 

Graf č. 2 – Vývoj výdavkov na správu ŠPF 
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Od roku 2009 nastáva pokles výdavkov na správu - o viac ako 290 000 EUR. Z toho najväčší 

pokles je medzi rokmi 2010 a 2012 - o takmer 240 000 EUR, t.j. viac ako 33%. Pokles v roku 

2012, bol daný najmä racionalizáciou činnosti ŠPF a úsporou nákladov, najmä úpravou 

vzťahov s dodávateľmi. Uvedené kroky znamenali priemernú mesačnú úsporu vo výške 

takmer 3 500 EUR v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011. 

 

Graf č. 3 – Vývoj výdavkov na 1 podporeného študenta 

Vývoj výdavkov na 1 podporeného študenta v cenách roku 2012
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Zdroj ŠPF. 

Údaje uvedené v cenách roku 2012. 

 

Racionalizácia a zefektívňovanie činnosti ŠPF sa najviac prejavili vo vývoji výdavkov na 

jedného podporeného študenta, kde od roku 2008 došlo k poklesu 

z cca 495 EUR/podporeného študenta v roku 2008 na cca 175 EUR/podporeného študenta 

k 31.12.2012, t.j. pokles o takmer 65%. 

 

Pre uľahčenie rozhodovania študentov bola radou fondu vypracovaná kalkulačka pre 

porovnanie výhodnosti pôžičky ŠPF s komerčnými bankami, ktorá je dostupná na web stránke 

ŠPF www.spf.sk. 
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5. Hospodársky výsledok za rok 2012 

 

5.1 Systém účtovníctva 

 

ŠPF zabezpečoval účtovanie svojich aktivít v rozsahu uvedenom v Obchodnom registri SR, 

pričom boli naplnené kritéria stanovené zákonom o ŠPF ako aj štatútom ŠPF. Účtovanie bolo 

zabezpečené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Postupov účtovania pre podnikateľov, vydaných 

Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002–92 v aktuálnom znení. 

 

Zostavený účtovný rozvrh nadväzoval na vzorovú účtovnú osnovu. Analytické členenie účtov 

bolo určené podľa potrieb ŠPF.  

 

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa v účtovnej evidencii oceňovali podľa §§ 24 – 27 

zákona o účtovníctve nasledovne: 

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný  – obstarávacími cenami, 

- nakupované zásoby  – obstarávacími cenami, 

- peňažné prostriedky a ceniny  – menovitou hodnotou, 

- pohľadávky a záväzky pri ich vzniku  – menovitou hodnotou, 

- finančné investície  – obstarávacími cenami. 

 

Základná evidencia prvotných dokladov bola zabezpečovaná nasledovne: 

- odberateľské faktúry  – evidované v agende odberateľských faktúr, 

- dodávateľské faktúry  – evidované v agende došlých faktúr,  

- pokladničné doklady  – evidované v pokladničnej agende,  

- výpisy z bankových účtov  – evidované v bankovej agende,  

- interné doklady  – evidované v agende interných dokladov, vrátane 

mzdovej agendy, agendy sociálneho zabezpečenia 

a majetku. 

 

Za účelom prehľadnosti spracovania účtovníctva boli vypracované interné smernice k vedeniu 

účtovníctva, evidencii účtovných dokladov, archivácii, evidencii dane z pridanej hodnoty, 

poskytovaniu cestovných náhrad, oceňovaniu zásob, evidencii, oceňovaniu a odpisovaniu 

dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, vedeniu pokladnice, tvorbe 

a použitia sociálneho fondu, poskytovaniu príspevku na stravovanie, zásadám pre časové 

rozlíšenie nákladov a výnosov, zostaveniu ročnej účtovnej závierky za rok 2012. 

a zabezpečeniu vykonania inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2012 
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5.2 Vlastný obsah bilancie, výkazu ziskov a strát, výnosy, náklady v EUR 

 

Aktíva 

Č.ú. Text r. 2012 r. 2011 Index 

2012/2011 

013 Softvér 25 094 25 094 1,00 

073 Oprávky k softvéru -23 753 -22 013 1,08 

021 Budova 2 765 249 2 765 249 1,00 

081  Oprávky k budovám -819 407 -681 145 1,20 

022 Sam.hnuteľné veci a súbory (SHVaS) 531 902 547 473 0,97 

082 Oprávky k SHVaS -398 753 -357 622 1,12 

031 Pozemky 259 029 259 029 1,00 

032 Umelecké diela 21 765 21 765 1,00 

067 Ostatné pôžičky 16 716 125 16 112 703 1,04 

112 Materiál na sklade 17 352 0,05 

211 Pokladnica 2 014 1 995 1,01 

213 Ceniny 236 874 0,28 

221 Bankové účty 6 330 229 6 812 227 0,93 

311 Odberatelia 1 102 2 954 0,37 

315 Ostatné pohľadávky  0 16 769 0,00 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 0 58 0,00 

341 Daň z príjmov 44 604 0 0,00 

343 Daň z pridanej hodnoty 530 7 75,71 

381 Náklady budúcich období 1 791 2 276 0,79 

385 Príjmy budúcich období 71 172 224 317,73 

 Aktíva celkom 25 528 946 25 508 269 1,00 

 

Pasíva 

Č.ú. Text r. 2012 r.2011 Index 

2012/2011 

321 Dodávatelia 8 517 9 792 0,87 

323 Krátkodobé rezervy 11 771 10 366 1,14 

324 Prijaté preddavky 2 717 8 447 0,32 

326 Nevyfakturované dodávky  1 348 702 1,92 

331 Zamestnanci 0 11 644 0,00 

333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 0 13 0,00 

336 Zúčtovanie s org. soc.a zdr.poistenia 0 11 055 0,00 

341 Daň z príjmu PO 0 18 862 0,00 

342 Ostatné priame dane 0 3 849 0,00 

345 Ostatné dane a poplatky 0 39 0,00 

413 Ostatné kapitálové fondy 23 241 532 23 241 532 1,00 

428 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 176 967 1 968 434 1,11 

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 80 940 208 533 0,39 

472 Záväzky zo sociálneho fondu 1 066 7 104 0,15 

481 Odložený daňový záväzok 4 088 7 897 0,52 

 Pasíva celkom 25 528 946 25 508 269 1,00 
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ŠPF vykázal k 31.12.2012 nasledovnú úroveň a štruktúru výnosov, nákladov a hospodárskeho 

výsledku v EUR: 

 

Výnosy 
Č.ú. Text r. 2012 r.2011 Index 

2012/2011 

602 Tržby z predaja služieb 289 624 275 754 1,05 

604 Tržby za tovar 0 15 0,00 

641 Tržby z predaja DNaHM 42 42 1,00 

642 Tržby z predaja materiálu 52 0 0,00 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z om. 16 495 16 010 1,03 

648 Ostatné výnosy z hospod.činnosti 4 38 534 0,00 

662 Úroky 112 434 25 511 4,41 

665 Výnosy z DFM (úroky z pôžičiek) 287 810 287 446 1,00 

666 Výnosy z krát.fin.majetku (zmenky) 0 286 449 0,00 

668 Ostatné finančné výnosy 66 297 55 737 1,19 

 Výnosy spolu 772 758 985 498 0,78 

 

Náklady 
Č.ú. Text r. 2012 r. 2011 Index 

2012/2011 

501 Spotreba materiálu 14 180 14 032 1,01 

502 Spotreba energie 15 855 13 231 1,20 

511 Opravy a udržiavanie 10 484 3 083 3,40 

512 Cestovné 362 455 0,80 

513 Náklady na reprezentáciu 563 975 0,58 

518 Ostatné služby 127 684 143 170 0,89 

521 Mzdové náklady 144 728 160 897 0,90 

524 Zákonné sociálne zabezpečenie 48 196 56 594 0,85 

525 Ostatné sociálne zabezpečenie 6 703 5 608 1,20 

527 Zákonné sociálne náklady 6 149 16 823 0,37 

531 Daň z motorových vozidiel 0 39 0,00 

532 Daň z nehnuteľnosti 1 387 799 1,74 

538 Ostatné dane a poplatky 5 583 2 678 2,08 

544 Zmluvné pokuty a penále 150 0 0,00 

548 Ostatné náklady na hospod.činnosť 23 908 23 494 1,02 

551 Odpisy DNaHM 196 705 200 319 0,98 

568 Ostatné finančné náklady  77 563 82 421 0,94 

569 Manká a škody na finančnom majetku 7 545 2 344 3,22 

591 Splatná daň z príjmov z bežnej čin. 7 882 49 411 0,16 

592 Odložená daň z príjmov z bežnej čin.  - 3 809 592 -6,43 

 Náklady spolu 691 818 776 965 0,89 

 

Podrobné členenie jednotlivých syntetických účtov je súčasťou Poznámok k účtovnej 

závierke zostavenej ku dňu 31.12.2012, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto výročnej správy. 
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5.3 Výsledky hospodárenia za obdobie rokov 1997 – 2012 (v tis. Eur) 

 

Rok Výnosy Náklady Zisk pred 

zdanením 

Daň Zisk po 

zdanení 

1997 88 27 61 25 36 

1998 329 134 195 75 120 

1999 436 205 231 94 137 

2000 479 256 223 67 156 

2001 517 261 256 70 186 

2002 590 305 285 73 212 

2003 666 315 351 89 262 

2004 694 395 299 58 241 

2005 690 422 268 53 215 

2006 713 452 261 51 210 

2007 757 674 83 18 65 

2008 7 317 7 176 141 28 113 

2009 922 819 103 21 82 

2010 961 827 134 27 107 

2011 985 726 259 50 209 

2012 773 688 85 4 81 

Spolu 16 917 13 682 3 235 803 2 432 

 

5.4 Rozdelenie zisku za rok 2012 

 

ŠPF vykázal k 31.12.2012 zisk pred zdanením vo výške 85 012 Eur, čo po zdanení 

predstavuje 80 939,83 Eur. 

 

V zmysle § 20 zákona o účtovníctve navrhujeme nasledovné prerozdelenie zisku za rok 2012: 

- 2 500 EUR (cca 3%) do sociálneho fondu FnPV za účelom financovania stravovania 

zamestnancov, príspevkov zamestnancov na dochádzku do práce, atď., 

- zostatok vo výške 78 439,83 EUR (cca 97%) na účet nerozdeleného zisku minulých 

rokov. 

 

 

5.5 Stanovené limity a ich dodržanie v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona o ŠPF 

 

Podľa § 9, ods.4 

Prostriedky použité na správu vrátane miezd zamestnancom po odpočítaní dane z príjmu 

nesmú prekročiť 6 % so schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

Výsledná výška limitu za rok 2012 je 11,20 %. 

 

Podľa § 9, ods. 5 

Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom nesmú prekročiť 35 % z prostriedkov 

určených na správu podľa odseku 4. 

Výsledná výška limitu za rok 2012 je 26,42 %. 
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5.6 Zhrnutie hlavných účtovných zásad uplatňovaných v priebehu roku 2012 

 

5.6.1 Pokladničná hotovosť, vklady 

Pokladničná hotovosť a ceniny k 31.12.2012 predstavovali 2 250 Eur.  

Voľné zdroje boli v priebehu roka zhodnocované na krátkodobých termínovaných vkladoch 

v Slovenskej sporiteľni a v Štátnej pokladnici. Stav viazaných termínovaných vkladov ku 

koncu roka predstavoval 5 150 000 EUR. Na bežných účtoch vedených v Slovenskej 

sporiteľni a Tatra banke bol stav k 31.12.2012 vo výške 1 180 229 EUR. 

 

5.6.2 Pohľadávky voči klientom 

Celkové pohľadávky voči klientom, ktoré k 31.12.2012 boli na úrovni 16 716 125 EUR tvoria 

dlhodobý finančný majetok a predstavujú zostatok nesplatených pôžičiek študentov. 

Pohľadávky sú počas splatnosti úročené základnou úrokovou sadzbou vo výške 3 % p. a. 

v súlade so zákonom o ŠPF, prípadne zvýšenou úrokovou sadzbou o 1 % p. a., ak príslušná 

mesačná splátka nie je uhradená včas.  

V prípade, že dlžník zomrel a bol poistený v skupinovom poistení klientov, ŠPF uplatňuje 

pohľadávku u poisťovne, ak nebol poistený, od ručiteľov. Čiastočné plnenie poisťovne si ŠPF 

uplatňuje aj pri klientoch, ktorí mali z titulu poistenia náhradu za trvalé následky úrazu. 

V roku 2012 sme evidovali 8 prípadov poistných udalostí, pričom prijatá náhrada od 

poisťovne bola v plnej výške škody. 

 

Zásady a postupy, ktorými sa ŠPF riadi pri vymáhaní pohľadávok od dlžníkov: 

V záujme zachovania maximálnej efektívnosti procesu vymáhania pohľadávok sa posudzuje 

každý prípad individuálne pri zohľadnení reálnych možností dlžníka a aj osôb, ktoré 

zabezpečovali záväzok dlžníka. Dôkladným výberom vhodnej formy vymáhania pohľadávok 

sa ŠPF snaží o včasnú elimináciu neskorších negatívnych následkov spojených s nesplácaním 

záväzku dlžníka. 

Vymáhanie pohľadávok pozostáva najskôr z procesu upomínania, až následne sa pristupuje 

k radikálnejším spôsobom vymáhania smerujúcim k uspokojeniu pohľadávok, a to súdnou 

cestou alebo následnou exekúciou.  

V niekoľkostupňovom procese upomínania je dlžník aj osoby, ktoré zabezpečovali záväzok 

dlžníka najskôr písomne a telefonicky upozornené na povinnosť úhrady zameškaných 

mesačných splátok s tým, že ich rýchlym uhradením im bude umožnené pokračovať 

v riadnom splácaní svojho záväzku. ŠPF upozorňuje na nesplácanie záväzkov 3 upomienkami 

a následnou výzvou na jednorazovú úhradu dlhu. 

V prípade neuhradenia záväzku podľa výzvy na jednorazovú úhradu dlhu sa pristupuje 

k vymáhaniu pohľadávok súdnou cestou podaním žalobného návrhu na príslušný súd. Na 

základe súdneho rozhodnutia ŠPF pokračuje vo vymáhaní exekučným konaním. 

Pri preukázaní reálneho záujmu uhrádzať svoj záväzok (v štádiu súdneho vymáhania, výkonu 

exekúcie, resp. dobrovoľnej dražby) umožňuje ŠPF dlžníkovi uzavrieť mimosúdnu dohodu 

o postupnom uhrádzaní svojho záväzku vrátane úhrady nákladov spojených s vymáhaním 

pohľadávky. 

Ku dňu 31.12.2012 bolo advokátskou kanceláriou zastupujúcou ŠPF evidovaných 120 

nedoriešených právnych vecí, z ktorých v 70 prípadoch sú vedené súdne konania a v 36 

prípadoch prebieha exekučné konanie. 

 

5.6.3 Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o mieru opotrebenia 

formou oprávok. Obstarávacia cena alebo ocenenie sa znižuje pre účtovné a daňové účely 

rovnako, podľa zákona o účtovníctve metódou rovnomerného odpisovania po dobu 4 rokov. 



 

 23 

 

5.6.4 Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o mieru opotrebenia 

formou oprávok. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a ostatné 

náklady súvisiace s obstaraním. Náklady na opravy a údržbu sa účtujú do výkazu ziskov 

a strát (príloha č. 3 tejto výročnej správy) v čase ich vzniku. Výška odpisov sa počíta 

pomocou metódy rovnomerného alebo zrýchleného spôsobu odpisovania s cieľom odpísať 

obstarávaciu cenu na jednotlivých položkách aktív na ich zostatkovú hodnotu počas ich 

odhadovanej ekonomickej životnosti.  

 

Obdobie predpokladanej životnosti majetku pre účely odpisovania v rokoch. 

Softwér 4 

Budova 20 

Kancelárske stroje 4 

Inventár 6 

Pozemok a umelecké diela sa neodpisujú. 

 

5.6.5 Zamestnanecké úvery a pôžičky 

ŠPF eviduje jednu nesplatenú bezúročnú pôžičku, ktorá bola zamestnancovi poskytnutá 

v roku 2011 vo výške 1 660 Eur v súlade so smernicou o sociálnom fonde. Zostatok pôžičky 

k 31.12.2012 predstavuje 963 Eur. Úroková sadzba, ktorá sa počíta z priemeru úrokov troch 

komerčných bánk v tom čase, je požitkom zamestnanca a podlieha zdaneniu.  

 

5.6.6 Účtovanie výnosov a nákladov  

ŠPF účtuje výnosy a náklady časovo rozlíšené do obdobia s ktorým časovo alebo vecne 

súvisia, t. j. bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňažnej úhrade.  

 

ŠPF vykázal k 31.12.2012 zisk pred zdanením vo výške 85 012 Eur, čo po zdanení 

predstavuje 80 940 Eur. 

 

Pokles vo výnosoch v porovnaní s minulým účtovným obdobím nastal hlavne z dôvodu, že 

ŠPF nepokračoval v rizikových transakciách v súvislosti so zmenkami Slávia Capital, ale 

voľné finančné prostriedky zhodnocoval zákonným spôsobom v bankových subjektoch.  

K výraznému poklesu nákladov v účtovnom roku 2012 došlo hlavne v prevádzkovej činnosti, 

najmä úsporami za poskytnuté služby a bankové poplatky. 

 

5.6.7 Zdaňovanie 

Daň z príjmov ŠPF účtuje do nákladov v období vzniku daňovej povinnosti a vo výkaze 

ziskov a strát je vypočítaná zo základu dane vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred 

zdanením, ktorý bol upravený o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane z dôvodu trvalých 

a dočasných úprav daňového základu.  

Odložená daň z príjmov sa vykazuje pomocou súvahovej metódy pri vzniku dočasných 

rozdielov medzi daňovou hodnotou aktív a záväzkov a ich účtovnou hodnotou. Pri výpočte 

odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku sa používajú sadzby dane 

z príjmov, o ktorých je známe, že budú platné pre obdobie, v ktorom bude odložená daňová 

pohľadávka realizovaná alebo odložený daňový záväzok vysporiadaný.  

 

5.6.8 Zdravotné a sociálne poistenie 

ŠPF odvádza príspevky na zdravotné a sociálne poistenie vo výške zákonných sadzieb 

platných počas roka, ktoré sa vypočítavajú z vymeriavacích základov zamestnancov, pri 
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dodržiavaní zákonom stanovenej výšky maximálneho vymeriavacieho základu. Náklady na 

sociálne zabezpečenie sú zaúčtované do obdobia, v ktorom sú zúčtované mzdy. Fond 

prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie na základe uzatvorenej zmluvy 

s ING Tatry – Sympatia a DDS Tatra banky vo výške 6 % z hrubej mzdy.  

 

5.6.9 Poistenie 

ŠPF má zabezpečené poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou 

udalosťou a pre prípad krádeže a vandalizmu na základe uzatvorenej zmluvy s Wustenrot 

poisťovňou. 

 

5.6.10 Ostatné informácie v zmysle § 20 zákona o účtovníctve 

Informácia o nákladoch na výskum a vývoj – ŠPF v roku 2012 nevynaložil žiadne náklady na 

výskum a vývoj. 

Informácia o existencii organizačnej zložky v zahraničí – ŠPF nemal organizačnú zložku 

v zahraničí. 

 

 

5.7 Štruktúra zamestnancov 

 

ŠPF mal v roku 2012 priemerne 13 zamestnancov. Tento stav sa udržiava aj napriek 

každoročnému zvýšeniu počtu klientov. Na čiastočný pracovný úväzok ŠPF zamestnával 

jednu upratovačku a správcu budovy, ktorý zároveň plní úlohy technika pre ochranu 

a bezpečnosť pri práci a požiarnu ochranu. 

Okrem stálych zamestnancov má ŠPF uzatvorené dodávateľské zmluvy na práce 

programátora, právne zastupovanie, účtovníka a na údržbu softvérového a hardvérového 

vybavenia.  

 

Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov 

Vek Počet zamestnancov % podiel zo zamestnancov celkom 

od 31 – 40 rokov 6 46,15 

od 41 – 50 rokov 3 23,08 

od 51 – 60 rokov 4 30,77 

Priemerný vek zamestnancov je 43,15 roka. 

 

Prehľad zamestnancov z hľadiska vzdelanostnej štruktúry 

Vzdelanie Počet zamestnancov % podiel zo zamestnancov 

celkom 

vysokoškolské  4 30,77 

úplné stredné odborné 7 53,85 

úplné stredné všeobecné 2 15,38 

 

V oblasti starostlivosti o zamestnancov bol sociálny program zabezpečený podľa právnych 

predpisov, podľa ktorých bol tvorený sociálny fond. Sociálny fond bol tvorený len zákonným 

prídelom a jeho využitie bolo v súlade s platnou smernicou o sociálnom fonde. V roku 2012 

boli prostriedky sociálneho fondu v nadväznosti na ukončenie činnosti ŠPF a na základe 

rozhodnutia rady fondu dočerpané zamestnancami v zmysle smernice o sociálnom fonde. 

Vykázaný zostatok k 31.12.2012 vo výške 1 066 Eur sa v roku 2013 použije na stravovanie 

zamestnancov. 

Podľa smernice boli poskytované hlavne príspevky na stravovanie, cestovné, dovolenku, 

životné jubileum a podobne. 
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Časť 2 

Výročná správa Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov 
 

 

6. Identifikačné údaje PFZP 

 

 

Názov organizácie: Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov 

Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava 1  

Kontakt: telefón: +421 2 59 104 214 

 web: www.spf.sk 

 

Právna forma: neštátny účelový fond - iná právnická osoba zriadená zákonom 

471/2002 Z.z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov 

(ďalej len „zákon o PFZP“) 

 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., 

oddiel: PO, vložka číslo 1217/B 

IČO: 307 964 15 

DIČ: 202 1926 775 

IČ DPH: SK202 1926 775 

 

Poslanie PFZP: poskytovanie pôžičiek pre začínajúcich pedagógov, ktorí ukončili 

vysokoškolské štúdium a od jeho ukončenia uplynuli najviac 3 roky, 

sú občanmi Slovenskej republiky, majú trvalý pobyt v Slovenskej 

republike, majú uzavretú zmluvu na výkon pedagogickej činnosti 

a zaviažu sa pracovať v rezorte školstva najmenej na päť rokov.  

 Pôžičky sú určené na úhradu nákladov na kúpu bytu alebo domu, 

kúpu bytového zariadenia, rekonštrukciu bytu alebo domu a na ďalšie 

vzdelávanie. 

 

http://www.spf.sk/
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7. Orgány Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov 

 

 

V súlade s ustanovením § 2, ods. (1) zákona o PFZP orgánmi PFZP sú: 

- rada fondu – v zmysle § 3, ods. (1) zákona o PFZP vykonáva správu ŠPF a riadi jeho 

činnosť, 

- dozorná rada – v zmysle § 6, ods. (1) zákona o PFZP kontroluje činnosť ŠPF a jeho 

hospodárenie, 

- riaditeľ fondu – v zmysle § 5, ods. (1) zákona o PFZP koná v mene ŠPF vo všetkých 

veciach, s výnimkou tých, ktoré sú zákonom o PFZP alebo štatútom PFZP vyhradené 

rade fondu alebo dozornej rade. 

 

 

7.1. Zloženie rady fondu v roku 2012 

 

Funkčné obdobie do 31.3.2012 

 

Predseda: Mgr. Veronika Redechová – nominovaná KŠÚ Bratislava. 

 

Členovia: Mgr. Jozef Jurkovič – nominovaný ministrom, 

 Ing. Zuzana Akantisová – nominovaná KŠÚ Žilina, 

 PaedDr. Vladimír Ďuga – nominovaný KŠÚ Nitra, 

 PhDr. Miroslav Holček – nominovaný KŠÚ Trenčín, 

 Mgr. Peter Juráš – nominovaný ministrom, 

 PaedDr. Peter Kalapoš – nominovaný ministrom, 

 Mgr. Ľudovít Vanek – nominovaný KŠÚ Trnava, 

 Ing. Jaromír Paulík – nominovaný KŠÚ Prešov, 

 RNDr. Ladislav Topoľský – nominovaný KŠÚ Banská Bystrica, 

 doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. – nominovaný KŠÚ Košice. 

 

Funkčné obdobie od 1.4.2012 do 31.12.2012 

 

Predseda: Mgr. Ján Kvak – nominovaný ministrom. 

 

Členovia: Ing. Ondrej Divinský – nominovaný KŠÚ Trenčín, 

 Mgr. Mária Gašparíková – nominovaná KŠÚ Trnava, 

 Mgr. Vladimír Kaliňák – nominovaný KŠÚ Prešov, 

 Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. – nominovaný KŠÚ Žilina, 

 RNDr. Tibor Maťaš – nominovaný KŠÚ Banská Bystrica, 

 Mgr. Krisztína Száz – nominovaná KŠÚ Nitra, 

 Mgr. Pavol Škovránek – nominovaný KŠÚ Bratislava, 

 Mgr. Peter Bačkovský – nominovaný KŠÚ Košice, 

 PhDr. Peter Goliaš – nominovaný ministrom, 

 Mgr. Michal Rehuš, PhD.– nominovaný ministrom. 

 

Všetci členovia rady fondu boli menovaní ministrom. 
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7.2. Zloženie dozornej rady v roku 2012 

 

Funkčné obdobie do 31.3.2012 

 

Predseda: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. – nominovaný ministrom. 

 

Členovia: prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc. – nominovaný ministrom, 

 Prof. PhDr. Gabriela Petrová – nominovaná ministrom. 

 

Funkčné obdobie od 1.4.2012 do 31.12.2012 

 

Predseda: Matej Sapák, J. D. – nominovaný ministrom. 

 

Členovia: Renáta Králiková – nominovaná ministrom, 

 Ing. Zuzana Lazurová Hersteková – nominovaná ministrom. 

 

Všetci členovia dozornej rady boli menovaní ministrom. 

 

 

7.3. Riaditeľ fondu v roku 2012 

 

Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene PFZP vo všetkých veciach, 

s výnimkou tých, ktoré sú zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo 

dozornej rade. 

 

Ku dňu 31.3.2012 odstúpil z funkcie riaditeľa PFZP Ing. Ľubomír Zburín, pričom vtedajší 

členovia rady fondu nezvolili nového štatutára. Nová rada fondu, ktorej začalo funkčné 

obdobie 1.4.2012, schválila dňa 11.4.2012 uznesenie, ktorým dočasne poverila riadením 

PFZP Mgr. Ivanu Popluhárovú. Zároveň sa rada fondu uzniesla, že vyhlási výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa PFZP. 

Ako poradca pri realizácii výberového konania na funkciu riaditeľa PFZP bola vybraná 

personálna agentúra Dr. Pendl & Dr. Piswanger Management Consulting s.r.o.. Na základe 

výsledkov výberového konania bol zvolený a dňa 16.7.2012 nastúpil do funkcie riaditeľa 

Mgr. Michal Považan. V mesiaci august 2012 požiadal Mgr. Považan o rozviazanie 

pracovného pomeru k 31.8.2012. Následne bol oslovený PhDr. Matej Alex, ako ďalší v poradí 

vo výberovom konaní, ktorý ponuku prijal a bol zvolený radou fondu do funkcie riaditeľa ku 

dňu 1.9.2012. 

 

Ku dňu 31.3.2012 odstúpil z funkcie riaditeľa Ing. Ľubomír Zburín. 

Od 11.4.2012 do 15.7.2012 bola riadením PFZP poverená Mgr. Ivana Popluhárová. 

Od 16.7.2012 do 31.8.2012 vykonával na základe výsledkov výberového konania funkciu 

riaditeľa Mgr. Michal Považan. 

Od 1.9.2012 po rozviazaní pracovného pomeru Mgr. Považanom vykonával funkciu riaditeľa 

PhDr. Matej Alex ako ďalší v poradí na základe výsledkov výberového konania. 
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8. Výsledky činnosti Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov za 

rok 2012 

 

V roku 2012 nastali niektoré zmeny týkajúce sa postupov a spôsobu poskytovania pôžičiek, 

ako aj komunikácie so žiadateľmi. Ich cieľom bolo plne zosúladiť postupy poskytovania 

pôžičiek, ako aj existujúce zmluvné dokumenty, priblížiť činnosť PFZP začínajúcim 

pedagógom a zároveň maximálne racionalizovať činnosť PFZP. 

 

Za najzásadnejšie zmeny možno považovať: 

- zmenu zmluvy o pôžičke a jej rozšírenie tak, aby plne zodpovedala požiadavkám zákona 

o PFZP a jasnejšie definovala práva a povinnosti zmluvných strán, 

- zrušenie poplatkov za uzatvorenie zmluvy o pôžičke a za predčasné splatenie pôžičky. 

 

 

8.1 Počty a výška poskytnutých pôžičiek v roku 2012 

 

V stručnosti možno definovať postup podávania a schvaľovania žiadosti o pôžičku v zmysle 

zákona o PFZP nasledovne: 

- žiadateľ o pôžičku požiada písomne, na tlačive vydanom PFZP, do 10. októbra 

kalendárneho roka o zaradenie do zoznamu žiadateľov o pôžičku. K žiadosti prikladá 

doklad o ukončení VŠ štúdia v učiteľskom študijnom odbore, doklad o uzatvorenej 

pracovnej zmluve na výkon pedagogickej činnosti a doklad osvedčujúci štátne občianstvo, 

- následne zamestnanci PFZP skontrolujú, či je žiadosť s priloženými dokladmi v súlade so 

zákonom o PFZP, prípadne vyzve žiadateľa na doplnenie, 

- žiadosť o pôžičku sa schvaľuje radou fondu po prehodnotení splnenia podmienok 

poskytnutia pôžičky až po 20. októbri nasledujúceho kalendárneho roka, 

- ak rada fondu schváli žiadosť o pôžičku, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť 

žiadateľovi za účelom uzavretia zmluvy o pôžičke a to najneskôr do 20. novembra, 

- žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra 

kalendárneho roka, v ktorom mu bola táto pôžička schválená. 

 

Žiadosti o pôžičku schvaľované v roku 2012: 

- evidovaných 61 žiadostí o pôžičku podaných k 10.10.2011, 

- po ročnej čakacej dobe potvrdený záujem v prípade 50 žiadostí o pôžičku, 

- schválených bolo všetkých 50 žiadostí o pôžičku, 

- celková výška schválených žiadostí o pôžičku predstavovala 390 029,42 EUR. 

Prehľad schválených žiadostí o pôžičku v roku podľa jednotlivých krajov je uvedený 

v tabuľke č. 2. 

 

Celkový počet podpísaných zmlúv o pôžičke bol 46. Rozdiel medzi počtom schválených 

žiadostí o pôžičku a podpísanými zmluvami o pôžičke nastal z dôvodu, že 4 zmluvy o pôžičke 

neboli podpísané zo strany žiadateľa. 

Celková suma obojstranne podpísaných zmlúv o pôžičke 356 835,42 EUR. 

 

Celkový počet vyplatených pôžičiek v roku 2012 bol 47 (1 schválená pôžička z roku 2011 

bola vyplatená dodatočne v januári 2012). 

Celková výška vyplatených pôžičiek dosiahla 361 814,51 EUR, z toho: 

- 356 835,42 EUR v prípade pôžičiek schválených v roku 2012, 
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- 4 979,09 EUR v prípade jednej pôžičky schválenej v roku 2011 a vyplatenej v januári 

2012 

 

Tabuľka č. 2 - Prehľad schválených žiadostí o pôžičku v roku 2012 podľa jednotlivých 

krajov 

Kraj 

Počet 

schválených 

žiadostí 

Výška 

schválených 

pôžičiek v EUR 

Počet 

vyplatených 

pôžičiek 

Výška 

vyplatených 

pôžičiek 

BB 3 24 895,50 2 16 597,00 

BA 2 16 597,00 2 16 597,00 

KE 10 74 686,48 10 74 686,48 

NR 4 33 194,00 4 33 194,00 

PO 18 142 734,15 17 134 435,65 

TN 2 13 277,59 2 13 277,59 

TT 2 16 597,00 1 8 298,50 

ZA 9 68 047,70 8 59 749,20 

Celkový 

súčet 
50 390 029,42 46 356 835,42 

 

 

8.2 Odpis z istiny pôžičky v roku 2012 

 

V súlade s § 13 zákona o PFZP platí, že za každých odpracovaných päť rokov v rezorte 

školstva po podpise zmluvy o pôžičke sa dlžníkovi odpisuje zo základu (istiny) pôžičky suma 

830 EUR. 

 

V roku 2012 bol vykonaný odpis z istiny pôžičky: 

- vo výške 829,85 EUR v mesiacoch január, február a apríl, 

- vo výške 830 EUR v mesiacoch august, november a december 

 

Odpis istiny pôžičky bol vykonaný u 227 dlžníkov v celkovej výške 188 407,60 EUR. 

Výška a počet realizovaných odpisov v roku 2012 podľa mesiacov je uvedený v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č. 3 - Výška a počet realizovaných odpisov v roku 2012podľa mesiacov  

Mesiac 

Počet 

realizovaných 

odpisov 

Suma v EUR 

január 10 8 298,50 

február 3 2 489,55 

apríl 3 2 489,55 

august 1 830 

november 53 43 990 

december 157 130 310 

S p o l u 227 188 407,60 € 
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8.3 Žiadosti o pôžičku prijaté v roku 2012 

 

Ako bolo uvedené v kapitole 7.1, žiadosti o pôžičku predložené v roku 2012 budú radou 

fondu posudzované po 20. októbri nasledujúceho kalendárneho roka, t.j. po 20. 10. 2013. 

 

Žiadosti o pôžičku prijaté v roku 2012: 

- do 10. 10. 2012 bolo prijatých celkom 70 žiadostí o pôžičku, 

- celková výška prijatých žiadostí o pôžičku predstavuje 555 999,39 EUR (uvedená suma 

nezahŕňa jednu žiadosť o pôžičku, v ktorej nie je uvedená výška požadovanej pôžičky). 

Prehľad prijatých žiadostí o pôžičku do 10.10.2012 je uvedený v tabuľke č. 4. 

 

Žiadosti o pôžičku prijaté do 10.10.2012 budú schvaľované v októbri 2013 podľa starej 

právnej úpravy, t. j. podľa pravidiel stanovených zákonom o PFZP. 

 

Tabuľka č. 4 - Prehľad prijatých žiadostí o pôžičku do 10.10.2012 

Požadovaná výška 

pôžičky 

Počet 

žiadostí 
Celková suma 

8 298,50 62 514 507,00 

6 638,78 4 26 555,12 

4 979,09 3 14 937,27 

Neuvedená suma 

v žiadosti 
1 - 

Spolu 70 555 999,39 

 

 

8.4 Zhodnotenie roka 2012 a identifikácia problémov vplývajúcich na počet žiadateľov 

 

Záujem o pôžičku pre začínajúcich pedagógov v jednotlivých rokoch postupne klesá. Na 

základe poznatkov z praxe (najmä na základe komunikácie s klientmi) môžeme predpokladať, 

že vplyv na klesajúci počet žiadostí o pôžičku majú najmä nasledovné faktory: 

- zložitá situácia v postavení učiteľov v Slovenskej republike, najmä otázka dlhodobejšieho 

zotrvania začínajúcich pedagógov v tejto profesii, čo má vplyv na ich rozhodovanie vziať 

si na seba dlhodobý finančný záväzok, ktorý je navyše viazaný na zotrvanie v rezorte 

školstva, 

- slabá informovanosť začínajúcich pedagógov o možnostiach, podmienkach a lehotách 

na podanie žiadosti o pôžičku. PFZP sa snažil v tomto smere reagovať informovaním 

potenciálnych žiadateľov o pôžičku prostredníctvom zriaďovateľov škôl, profesijných 

organizácií združujúcich učiteľov, internetových portálov pre učiteľov, zverejnenia 

tlačovej správy v médiách a inzerátu v tlači. Počet prijatých žiadostí o pôžičku v roku 

2012 však v porovnaní s predchádzajúcim rokom významne nevzrástol. Oblasť 

propagácie smerom k potenciálnym žiadateľom však ostáva naďalej dôležitou výzvou, 

- obmedzujúce podmienky stanovené zákonom o PFZP, najmä limit na podanie žiadosti 

o pôžičku do troch rokov od ukončenia vysokoškolského štúdia v učiteľských študijných 

odboroch, doba od podania žiadosti o pôžičku po uzavretie zmluvy o pôžičke prevyšujúca 

jeden rok, limit maximálnej výšky poskytnutej pôžičky vo výške 8 298,50 EUR, či 

povinnosť preukazovať fondu účelové použitie finančných prostriedkov z pôžičky.  

 

 



 

 32 

8.5 Ostatné významné udalosti v činnosti fondu 

 

Vrátenie neoprávnene vyplatených odmien bývalými členmi rady fondu a dozornej rady 

 

Dňa 1.4.2012 sa začalo funkčné obdobie novovymenovaným členom rady fondu a dozornej 

rady. Nová dozorná rada vykonala kontrolu hospodárenia PFZP. Správa z kontroly zahŕňala 

obdobie od vzniku PFZP a týkala sa predovšetkým vyplácania odmien bývalým členom rád 

fondu a tiež bývalému riaditeľovi. Správa dozornej rady konštatuje, že bývalým členom rád 

fondu bolo celkovo vyplatených 226 768 EUR, z toho viac ako 153 tisíc EUR bolo 

vyplatených na základe dohôd o vykonaní práce a viac ako 73 tisíc EUR v rokoch 2007 

a 2008 ako odmena zo zisku. V priemere bolo každému bývalému členovi rady fondu alebo 

dozornej rady za štyri roky pôsobenia v PFZP vyplatených cca 7 800 EUR. Ďalej sa v správe 

dozornej rady uvádza, že vyplácanie odmeny zo zisku je v priamom rozpore s ustanoveniami 

§3 ods. 9 a §6 ods. 8 zákona o PFZP, podľa ktorých členstvo a funkcie v rade fondu sú čestné, 

ako aj s §9 ods. 1 zákona o PFZP, podľa ktorého je možné používať zdroje fondu len 

na poskytovanie pôžičiek žiadateľom alebo na správu fondu. Vyplácanie odmien zo zisku 

členom rád preto nespadá pod taxatívne vymenované dovolené formy využitia zdrojov fondu. 

 

Na základe výsledkov z kontroly hospodárenia, ktorú vykonala dozorná rada PFZP, poverila 

rada fondu riaditeľa PFZP zaslaním výziev na vrátenie neoprávnene vyplatených odmien 

bývalým členom rady fondu a dozornej rady. Dňa 2.10.2012 boli výzvy zaslané 27 bývalým 

členom rady fondu a dozornej rady (všetkým, okrem 2 bývalých členov rady fondu, ktorí 

odmeny už vrátili). Na výzvy písomne reagovalo 16 bývalých členov rady fondu a dozornej 

rady, z toho 1 podpísal s PFZP uznanie dlhu a dohodu o splátkach a 15 vyzvaní odmietli 

nárok PFZP na vrátenie neoprávnene vyplatených odmien. Deväť oslovených nereagovalo 

vôbec a 2 neprevzali zásielku v odbernej lehote, ani po opakovanom zaslaní. Zároveň dňa 

2.10.2012 riaditeľ PFZP podal trestné oznámenie na Okresnom riaditeľstve policajného zboru 

v Bratislave I týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri 

správe cudzieho majetku v zmysle § 237 Trestného zákona a to voči neznámemu páchateľovi 

v súvislosti s neoprávnene vyplatenými odmenami bývalým členom rady fondu a dozornej 

rady. Dňa 31.12.2012 bolo začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia z obzvlášť závažného 

zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1 a ods. 4 

Trestného zákona. 
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9. Zhodnotenie činnosti Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov 

za dobu jeho existencie od roku 2002 do konca roku 2012 

 

 

9.1 Vznik PFZP 

 

PFZP bol zriadený zákonom č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich 

pedagógov (ďalej len „zákon“) ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek 

začínajúcim pedagógom, t.j. pedagógom ktorým od ukončenia vysokoškolského štúdia 

uplynuli najviac tri roky. Hlavným cieľom PFZP bolo stabilizovať začínajúcich pedagógov 

v rezorte školstva minimálne na 5 rokov od poskytnutia pôžičky. 

Zákon o PFZP bol raz novelizovaný, a to zákonom č. 462/2008 Z. z. s účinnosťou od 

1.1.2009. 

 

 

9.2 Zdroje PFZP 

 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov Národná rada Slovenskej 

republiky schválila v súlade so zákonom 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu 

na iné osoby, ktorý v § 28 taxatívne určuje použitie majetku FNM.  

 

Prvá (a jediná) dotácia pre PFZP poskytnutá FNM na základe poslaneckého návrhu bola 

schválená na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3.2.2004. Dotácia 

predstavovala 350 mil. Sk (11 617 871 EUR). Z tejto dotácie boli poskytnuté pôžičky 

žiadateľom – začínajúcim pedagógom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium od roku 1999. 

Vzhľadom na zamietavé rozhodnutie ministra financií nebola žiadna ďalšia finančná dotácia 

PFZP poskytnutá a to aj napriek uzneseniu Národnej rady SR č. 43 zo dňa 14.6.2007, ktorým 

bola schválená každoročná dotácia PFZP vo výške 100 mil. Sk (331 939 EUR),.  

 

Počas celého ďalšieho obdobia činnosti fondu, boli finančné prostriedky na poskytovanie 

pôžičiek a správu fondu zabezpečované zo splátok pôžičiek s príslušenstvom a zhodnocovania 

voľných finančných prostriedkov. 

 

 

9.3 Zmeny v činnosť PFZP na základe novely zákona o PFZP 

 

V prvých rokoch činnosti PFZP striktne dodržiaval zákon o prerozdeľovaní voľných 

finančných zdrojov v percentuálnom pomere podľa jednotlivých krajov Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na klesajúci počet žiadostí o pôžičku a dostatok finančných prostriedkov boli 

postupne pôžičky poskytované všetkým žiadateľom o pôžičku. 

 

Zákon o PFZP bol novelizovaný len raz zákonom č. 462/2008 Z.z.. Uvedená novelizácia 

súvisela s prechodom na EURO, kedy bola prepočítaná maximálna výška pôžičky, ako aj 

suma odpisu po 5 rokoch odpracovaných v rezorte školstva zo slovenských korún na EUR. 
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9.4 Prehľad poskytnutých pôžičiek za obdobie existencie PFZP  

 

Za obdobie svojej existencie PFZP podporil 2 297 žiadateľov, ktorým poskytol finančné 

prostriedky v celkovej výške 18 287 543,18 EUR.  

Prehľad počtu a výšky poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých rokov je uvedený v tabuľke 

č. 5. 

 

Z celkového počtu dlžníkov 2 297 k 31.12.2012: 

- pôžičku splatilo 132 dlžníkov, 

- pôžičku nesplatilo (aktívnych klientov - nesplatených, čo znamená že splácajú) 2 165 

dlžníkov.  

 

Z aktívnych klientov (2 165) bolo k 31.12.2012: 

- 7 tých, ktorí ešte nesplácajú, t.j. majú zákonný odklad (materská dovolenka), 

- 2 158 tých, ktorí splácajú. 

 

Z celkovej výšky vyčerpaných pôžičiek 18 287 543,18 EUR k 31.12.2012: 

- celkovo splatená istina pôžičky bez úrokov, poplatkov a náhrad predstavuje v prípade 132 

klientov, ktorí pôžičku splatili 1 025 692,07 EUR. Celkový objem vrátených finančných 

prostriedkov pri splatených pôžičkách vrátane úrokov, poplatkov a náhrad predstavoval ku 

dňu 31.12.2012 sumu 1 155 191,76. EUR (rozdiel medzi istinou a celkovou splatenou 

sumou vo výške 129 499,69 EUR predstavuje zisk na úrokoch poplatkoch a náhradách, 

t.j. navýšenie disponibilných finančných prostriedkov na ďalšie pôžičky), 

- suma vyčerpaných pôžičiek v prípade 2 165 aktívnych klientov, ktoré sa splácajú alebo 

budú splácať predstavuje 17 261 851,11 EUR, z čoho bolo k 31.12.2012 splatených 

6 776 710,05 EUR, zostatok pôžičiek k 31.12.2012 predstavuje 10 485 141,06 EUR. 

 

Tabuľka č. 5 - Prehľad počtu a výšky poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých rokov  

Rok 
Počet uzatvorených 

zmlúv 
Suma v EUR 

2005 1 298 10 233 369,85 

2006 248 1 983 668,59 

2007 252 2 032 463,68 

2008 212 1 719 444,98 

2009 37 293 766,18 

2010 118 964 283,38 

2011 85 698 732,01 

2012 47 361 814,51 

S p o l u  2 297 18 287 543,18 

 

Priemerná výška pôžičky na jedného klienta za celé obdobie činnosti PFZP predstavuje 

7 961,49 EUR. 
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10. Hospodársky výsledok Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov 

za rok 2012 

 

10.1 Systém účtovníctva 

 

PFZP zabezpečoval účtovanie svojich aktivít v rozsahu uvedenom v Obchodnom registri SR, 

pričom boli naplnené kritéria stanovené zákonom o PFZP ako i štatútom PFZP. Účtovanie 

bolo zabezpečené v zmysle zákona o účtovníctve a Postupov účtovania pre podnikateľov, 

vydaných Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002–92 

v aktuálnom znení. 

 

Zostavený účtovný rozvrh nadväzoval na vzorovú účtovnú osnovu. Analytické členenie účtov 

bolo určené podľa potrieb PFZP.  

 

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa v účtovnej evidencii oceňovali podľa §§ 24 – 27 

zákona o účtovníctve nasledovne: 

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný  – obstarávacími cenami, 

- nakupované zásoby  – obstarávacími cenami, 

- peňažné prostriedky a ceniny  – menovitou hodnotou, 

- pohľadávky a záväzky pri ich vzniku  – menovitou hodnotou, 

- finančné investície  – obstarávacími cenami. 

 

Základná evidencia prvotných dokladov bola zabezpečovaná nasledovne: 

- odberateľské faktúry  – evidované v agende odberateľských faktúr, 

- dodávateľské faktúry  – evidované v agende došlých faktúr,  

- pokladničné doklady  – evidované v pokladničnej agende,  

- výpisy z bankových účtov  – evidované v bankovej agende,  

- interné doklady  – evidované v agende interných dokladov, vrátane 

mzdovej agendy a agendy sociálneho zabezpečenia. 

 

Za účelom prehľadnosti spracovania účtovníctva boli vypracované interné smernice k vedeniu 

účtovníctva, evidencii účtovných dokladov, archivácii, evidencii dane z pridanej hodnoty, 

poskytovaniu cestovných náhrad, oceňovaniu zásob, evidencii, oceňovaniu a odpisovaniu 

dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, vedeniu pokladnice, tvorbe 

a použitia sociálneho fondu, poskytovaniu príspevku na stravovanie, zásadám pre časové 

rozlíšenie nákladov a výnosov, zostaveniu ročnej účtovnej závierky za rok 2012. 

a zabezpečeniu vykonania inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2012 
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10.2 Vlastný obsah bilancie, výkazu ziskov a strát, výnosy, náklady v Eur :  

 

Aktíva 

Č.ú. Text r. 2012 r. 2011 Index 

2012/2011 

013 Softvér 6 639 6 639 1,00 

022 Samost. hnut. veci a súbory (SHVaS) 1 076 1 076 1,00 

073 Oprávky k softvéru -6 639 -6 638 1,00 

082 Oprávky k SHVaS  -1 012 -882 1,15 

067 Ostatné pôžičky 10 485 141 11 309 209 0,93 

211 Pokladnica 435 3 347 0,13 

213 Ceniny 276 699 0,40 

221 Bankové účty 2 241 652 1 237 879 1,81 

314 Poskytnuté preddavky 918 0 0,00 

341 Daň z príjmov 0 21 268 0,00 

378 Ostatné pohľadávky 4 766 373 12,78 

381 Náklady budúcich období 4 30 0,13 

385 Príjmy budúcich období 6 740 456 14,78 

481 Odložená daňová pohľadávka 70 616 0 0,00 

 Aktíva celkom 12 810 612 12 573 456 1,02 

 

Pasíva 
Č.ú. Text r. 2012 r.2011 Index 

2012/2011 

321 Dodávatelia 6 294 1 826 3,45 

323 Krátkodobé rezervy 2 888 2 389 1,21 

325 Ostatné záväzky 0 16 770 0,00 

331 Zamestnanci 0 2 251 0,00 

333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 0 1 0,00 

336 Zúčtovanie s org.soc.a zdrav.poistenia 0 3 335 0,00 

342 Ostatné priame dane 0 1 159 0,00 

345 Ostatné dane a poplatky 210 30 7,00 

384 Výnosy budúcich období 1 428 1 898 0,75 

413 Ostatné kapitálové fondy 11 617 872 11 617 872 1,00 

428 Nerozdelený zisk minulých rokov 913 382 739 857 1,23 

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 268 352 180 024 1,49 

472 Záväzky zo sociálneho  fondu 186 111 1,67 

481 Odložený daňový záväzok 0 5 934 0,00 

 Pasíva celkom 12 810 612 12 573 456 1,02 
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Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov vykázal k 31.12.2012 nasledovnú úroveň 

a štruktúru výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku v Eur: 

 

Výnosy 
Č.ú. Text r. 2012 r.2011 Index 

2010/2009 

602 Tržby z predaja služieb 26 942 27 134 0,99 

644 Zmluvné pokuty a penále 2 185 6 375 0,34 

648 Ostatné výnosy z hosp..činnosti 15 747 15 847 0,99 

662 Úroky 24 549 11 829 2,07 

665 Výnosy z DFM (úroky z pôžičiek) 428 313 456 824 0,94 

668 Ostatné finančné výnosy 45 174 47 931 0,94 

 Výnosy spolu 542 910 562 940 0,96 

 

Náklady 
Č.ú. Text r. 2012 r. 2011 Index 

2010/2009 

501 Spotreba materiálu 2 339 1 435 1,63 

511 Opravy a udržiavanie 39 0 0,00 

512 Cestovné 2 334 196 11,91 

513 Náklady na reprezentáciu 402 119 3,38 

518 Ostatné služby 43 665 45 556 0,96 

521 Mzdové náklady 36 617 41 129 0,89 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 305 14 532 0,91 

525 Ostatné sociálne poistenie 1 655 0 0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 4 400 1 627 2,70 

531 Daň z motorových vozidiel 210 31 6,77 

538 Ostatné dane a poplatky 1 328 1 242 1,07 

548 Ostatné náklady na hosp.činnosť 4 248 3 364 1,26 

551 Odpisy DNM a DHM 130 1 940 0,07 

568 Ostatné finančné náklady 236 965 267 030 0,89 

591 Splatná daň z príjmov z bež.činnosti 3 470 2 162 1,60 

592 Odložená daň z príjmov z bež.činnosti -76 549 982 -77,95 

 Náklady spolu 274 558 382 916 0,72 

 

Podrobné členenie jednotlivých syntetických účtov je súčasťou Poznámok k účtovnej 

závierke zostavenej ku dňu 31.12.2012, ktoré tvoria prílohu č. 8 tejto výročnej správy. 
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10.3 Výsledky hospodárenia za obdobie rokov 2004 – 2012 (v tis. Eur) 

 

Rok Výnosy Náklady Zisk pred 

zdanením 

Daň Zisk po 

zdanení 

2004 71 28 43 8 35 

2005 453 143 310 59 251 

2006 524 147 377 71 306 

2007 556 171 385 73 312 

2008 587 261 326 62 264 

2009 600 228 372 71 301 

2010 560 1 227 - 667 1 -668 

2011 563 380 183 3 180 

2012 543 348 195 -73 268 

Spolu 4 457 2 933 1 524 275 1 249 

 

 

10.4 Rozdelenie zisku za rok 2012 

 

 

PFZP vykázal k 31.12.2012 zisk pred zdanením vo výške 195 273 EUR a zisk po zdanení 

268 352,38 EUR.  

 

V zmysle § 20 zákona o účtovníctve navrhujeme nasledovné prerozdelenie zisku za rok 2012: 

- 8 000 EUR (cca 3%) do sociálneho fondu FnPV za účelom financovania stravovania 

zamestnancov, príspevkov zamestnancov na dochádzku do práce, atď., 

- zostatok vo výške 260 352,38 EUR (cca 97%) na účet nerozdeleného zisku minulých 

rokov. 

 

 

10.5 Stanovené  limity a ich dodržanie v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona o Pôžičkovom 

fonde pre začínajúcich pedagógov.  

 

Podľa § 9, ods.4 

Prostriedky použité na správu vrátane miezd zamestnancov nesmú prekročiť 3 % zo 

schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

Výsledná výška limitu za rok 2012 je 24,56 %. 

 

Podľa § 9, ods. 5 

Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom nesmú prekročiť 35 % z prostriedkov 

určených na správu fondu podľa odseku 4. 

Výsledná výška limitu za rok 2012 je 17,28 %. 

 

 

10.6 Zhrnutie hlavných účtovných zásad, ktoré fond uplatňoval v priebehu roka 2012 

 

10.6.1 Pokladničná hotovosť, vklady 

Pokladničná hotovosť k 31.12.2012 predstavovala 435 Eur a ceniny vo forme stravných 

lístkov 276 Eur.  

Voľné zdroje boli v priebehu roka zhodnocované na termínovaných vkladoch ako opakované 

obchody v Slovenskej sporiteľni. Ku koncu roka bol uzatvorený termínovaný vklad 
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v UniCredit banke so stavom k 31.12.2012 vo výške 1 500 000 Eur. Na bežnom účte 

vedenom v Slovenskej sporiteľni boli finančné prostriedky k 31.12.2012 v sume 741 652 Eur.  

 

10.6.2 Pohľadávky voči klientom  

Celkové pohľadávky voči klientom, ktoré k 31.12.2012 boli na úrovni 10 485 141 EUR tvoria 

dlhodobý finančný majetok a predstavujú zostatok nesplatených pôžičiek. Pôžičky sú počas 

splatnosti úročené základnou úrokovou sadzbou vo výške 4% p.a. v súlade so zákonom 

o PFZP, prípadne zvýšenou úrokovou sadzbou o 2 % p. a., ak nedoplatok prekročí 

dvojnásobok minimálnej mesačnej splátky. 

Návratnosť pohľadávok je čiastočne zaručená aj formou skupinového poistenia pre prípad 

trvalých následkov úrazu a pre prípad smrti. V roku 2012 sa prípady takéhoto charakteru 

nevyskytli. 

 

Zásady a postupy, ktorými sa fond riadi pri vymáhaní pohľadávok dlžníkom: 

V záujme zachovania maximálnej efektívnosti procesu vymáhania pohľadávok sa posudzuje 

každý prípad individuálne pri zohľadnení reálnych možností dlžníka a aj osôb, ktoré 

zabezpečovali záväzok dlžníka. 

Vymáhanie pohľadávok z titulu neplatenia mesačných splátok pozostáva z procesu 

upomienok, až následne sa pristupuje k radikálnejším spôsobom vymáhania smerujúcim 

k uspokojeniu pohľadávok, a to súdnou cestou alebo následnou exekúciou. 

V niekoľkostupňovom procese upomínania je dlžník aj osoby, ktoré zabezpečovali záväzok 

dlžníka, najskôr písomne a telefonicky upozornené na povinnosť úhrady zameškaných 

mesačných splátok s tým, že ich rýchlym uhradením im bude umožnené pokračovať 

v riadnom splácaní svojho záväzku. PFZP upozorňuje na nesplácanie záväzkov 3 

upomienkami. Ak je dlžník v omeškaní viac ako 3 splátok, pristupuje sa k výzve na 

jednorazovú úhradu dlžnej čiastky. 

V prípade neuhradenia záväzku podľa upomienok sa pristupuje k vymáhaniu pohľadávok 

súdnou cestou podaním žalobného návrhu na príslušný súd. Na základe súdneho rozhodnutia 

sa pokračuje vo vymáhaní exekučným konaním. 

Ku dňu 31.12.2012 bolo evidovaných 9 nedoriešených právnych vecí, z ktorých v 3 prípadoch 

sú vedené súdne konania a v 4 prípadoch prebieha exekučné konanie. 

 

10.6.3 Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o mieru opotrebenia 

formou oprávok. Obstarávacia cena alebo ocenenie sa znižuje pre účtovné a daňové účely 

rovnako, podľa zákona o účtovníctve, metódou rovnomerného odpisovania po dobu 4 rokov.  

 

10.6.4 Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o mieru opotrebenia 

formou oprávok. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a ostatné 

náklady súvisiace s obstaraním. Náklady na opravy a údržbu sa účtujú do výkazu ziskov 

a strát (príloha č. 7 tejto výročnej správy) v čase ich vzniku. Výška odpisov sa počíta 

pomocou metódy zrýchlených odpisov s cieľom odpísať obstarávaciu cenu na jednotlivých 

položkách aktív na ich zostatkovú hodnotu počas ich odhadovanej ekonomickej životnosti. 

PFZP má v evidencii dlhodobý hmotný majetok odpisovaný v 1.odpisovej skupine po dobu 4 

rokov.  

 

10.6.5 Účtovanie výnosov a nákladov  

PFZP účtuje výnosy a náklady časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo alebo vecne 

súvisia bez ohľadu na to, kedy dochádza k ich úhrade. 



 

 40 

 

PFZP vykázal k 31.12.2012 účtovný zisk 195 273 Eur a zisk po zdanení 268 352 Eur.  
Zisk po zdanení prevyšuje účtovný zisk z dôvodu využitia možnosti umorenia daňovej straty 

z roku 2010 do výšky daňového základu. 

 

Výnosové položky ukazujú mierny pokles úrokov z pôžičiek oproti minulému účtovnému 

obdobiu, ktorý súvisí so znížením istiny pôžičiek o odpočet zákonom stanovej alikvotnej časti 

istiny vo výške 830 Eur po splnení zákonných podmienok.  

Pokles nákladov oproti minulému obdobiu je hlavne z dôvodu zaúčtovania odloženej daňovej 

pohľadávky tvorenej na zostatok neumorenej straty z roku 2010.  

 

10.6.6 Zdaňovanie 

Daň z príjmov PFZP účtuje do nákladov v období vzniku daňovej povinnosti a vo výkaze 

ziskov a strát je vypočítaná zo základu dane vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred 

zdanením, ktorý bol upravený o položky zvyšujúce a znižujúce daňový základ z dôvodu 

trvalých a dočasných rozdielov a umorenia straty v súlade s platnými predpismi. Fondu už 

druhý rok nevznikla daňová povinnosť z dôvodu využitia možnosti umorenia daňovej straty 

z roku 2010 do výšky daňového základu.  

Odložená daň z príjmov sa vykazuje pomocou súvahovej metódy pri vzniku dočasných 

rozdielov medzi daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich účtovnou hodnotou. Pri výpočte 

odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku sa používajú sadzby dane 

z príjmov, o ktorých je známe, že budú platné pre obdobie, v ktorom bude odložená daňová 

pohľadávka realizovaná alebo odložený daňový záväzok vysporiadaný.  

V roku 2012 bola vytvorená odložená daňová pohľadávka na zostatok umorenej straty, ktorú 

bude možné využiť v budúcich obdobiach za predpokladu vykázania daňového základu 

(postupné umorovanie straty bude možné uplatňovať u právneho nástupcu PFZP). 

 

10.6.7 Zdravotné a sociálne poistenie 

PFZP odvádza príspevky na zdravotné a sociálne poistenie vo výške zákonných sadzieb 

platných počas roka, ktoré sa vypočítavajú z vymeriavacích základov zamestnancov, pri 

dodržiavaní zákonom stanovenej výšky maximálneho vymeriavacieho základu. Náklady na 

sociálne zabezpečenie sú zaúčtované do obdobia, v ktorom sú zúčtované mzdy. PFZP zároveň 

prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie na základe platnej zmluvy uzatvorenej s ING 

Tatry-Sympatia zamestnancov vo výške 6 % hrubej mzdy.  

 

10.6.8 Poistenie 

PFZP má zabezpečené poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou 

udalosťou a pre prípad krádeže prostredníctvom ŠPF. Zároveň má PFZP uzatvorenú zmluvu 

o skupinovom poistení osôb - klientov pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti.  

 

10.6.9 Ostatné informácie v zmysle § 20 zákona o účtovníctve 

Informácia o nákladoch na výskum a vývoj – PFZP v roku 2012 nevynaložil žiadne náklady 

na výskum a vývoj. 

Informácia o existencii organizačnej zložky v zahraničí – PFZP nemal organizačnú zložku 

v zahraničí. 
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10.7 Štruktúra zamestnancov 

 

PFZP mal v roku 2012 priemerne 3 zamestnancov. Okrem stálych zamestnancov má fond 

uzatvorené dodávateľské zmluvy na práce programátora, právne zastúpenie, účtovníka 

a na údržbu softvérového a hardvérového vybavenia.  

 

Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov 

Vek Počet zamestnancov % podiel zo zamestnancov celkom 

do 30 rokov 2 66,67 

od 31 – 40 rokov 1 33,33 

 

Priemerný vek zamestnancov je 30 rokov.  

 

Všetci zamestnanci PFZP majú vysokoškolské vzdelanie. 

 

V oblasti starostlivosti o zamestnancov bol sociálny program zabezpečený podľa právnych 

predpisov, podľa ktorých bol tvorený sociálny fond. Prostriedky sociálneho fondu boli v roku 

2012 tvorené zákonnou tvorbou a prídelom zo zisku za rok 2011. 

Podľa smernice boli poskytované hlavne príspevky na stravovanie, dopravu do zamestnania, 

dovolenku, na regeneráciu pracovnej sily (kultúru a šport) a príspevok pri narodení dieťaťa. 
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Časť 3 

Vznik Fondu na podporu vzdelávania 
 

 

Dňa 5.12.2012 schválila Národná rada SR zákon o FnPV s účinnosťou od 1.1.2013, ktorým sa 

zrušujú ŠPF a PFZP a vzniká FnPV ako ich právny nástupca.  

 

Vznikom FnPV sa menia podmienky poskytovania pôžičiek ako pre študentov, tak aj pre 

pedagógov. Ide najmä o možnosť vyššej výšky poskytnutej pôžičky, zníženie byrokracie pri 

poskytovaní pôžičiek, každoročná úprava úrokovej sadzby na základe vývoja výnosov 

štátnych dlhopisov so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj 

o rozšírenie okruhu žiadateľov o pôžičku, keďže ju bude možné poskytnúť všetkým 

pedagogickým zamestnancom (nemusí ísť len o začínajúcich pedagógov), odborným 

zamestnancom škôl (napr. školským psychológom), ako aj študentom doktorandského 

študijného programu v dennej forme štúdia. 

 

Zákon o FnPV nastavením podmienok poskytovania pôžičiek taktiež umožňuje vyššiu 

flexibilitu činnosti fondu pri reakciách na požiadavky budúcich klientov. 

 

V súvislosti s ukončením činnosti ŠPF a PFZP k 31.12.2012 skončilo k danému termínu aj 

funkčné obdobie členom rady fondu a dozornej rady v prípade obidvoch fondov. Členovia 

vykonávali svoje funkcie v súlade so zákonom čestne, t.j. bez nároku na finančnú odmenu. 
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Časť 4 

Prílohy 
 

 

Príloha č. 1 Daňové priznanie k dani z príjmov ŠPF za rok 2012 

Príloha č. 2 Súvaha ŠPF za rok 2012 

Príloha č. 3 Výkaz ziskov a strát ŠPF za rok 2012 

Príloha č. 4 Poznámky k účtovnej závierke ŠPF za rok 2012 

Príloha č. 5 Daňové priznanie k dani z príjmov PFZP za rok 2012 

Príloha č. 6 Súvaha PFZP za rok 2012 

Príloha č. 7 Výkaz ziskov a strát PFZP za rok 2012 

Príloha č. 8 Poznámky k účtovnej závierke PFZP za rok 2012 

 


