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NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

II. volebné obdobie

Zákon
z

2002

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov (ďalej len „fond")
ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek pre začínajúcich pedagógov,
ktorí ukončili vysokoškolské štúdium.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Zapisuje sa do obchodného
registra.
(3) Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu.
§2
Orgány fondu
(1) Orgánmi fondu sú
a) rada fondu,
b) riaditeľ fondu,
c) dozorná rada.

(2) Funkcie člena rady fondu a člena dozornej rady sú nezlučiteľné. Členmi
orgánov fondu môžu byť iba občania Slovenskej republiky.
§3
Rada fondu
(1) Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Rada fondu vykonáva správu
fondu a riadi jeho činnosť.
(2) Rada fondu sa skladá z jedenástich členov, ktorých vymenúva a odvoláva
minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister").
(3) Radu fondu tvoria
a) traja zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
b) jeden zástupca delegovaný príslušným prednostom krajského úradu.
(4) Funkčné obdobie členov rady fondu je dvojročné a do funkcie môžu byť
členovia zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v
rade fondu je nezastupiteľné.
fondu.

(5) Predsedu rady fondu vymenúva a odvoláva minister na návrh členov rady
(6) Rada fondu zodpovedá za svoju činnosť dozornej rade.

(7) Člena rady fondu môže odvolať minister aj pred uplynutím funkčného
obdobia, ak
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu.
(8) Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(9) Členstvo a funkcie v rade fondu sú čestné.

§4
Pôsobnosť rady fondu
Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a) rozhodovať o poskytnutí prostriedkov fondy na pôžičky pre jednotlivé krajské
úrady,
b) schvaľovať štatút fondu a rokovací poriadok rady fondu,
c) schvaľovať rozpočet fondu,
d) schvaľovať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, 1)
e) schvaľovať výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci rok,
ktorá sa predkladá NR SR,
ť) vymenúvať a odvolávať riaditeľa fondu a určovať jeho mzdu podľa osobitných
predpisov. 2 )
§5
Riaditeľ fondu
(1) Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo
všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu
vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2) Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu
(3) Riaditeľ fondu zodpovedá za
a)
b)
c)
d)

zostavenie návrhu rozpočtu fondu,
plnenie rozhodnutí rady fondu,
3)
riadne vedenie účtovníctva fondu,
vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a
dozornej rade,
e) vypracúvanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok a
jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
f) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti
fondu,
1)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v
znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení
neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
272/1996 Z. z.

g) vypracúvanie návrhov štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a ich
predloženie fondu na schválenie,
h) uzatváranie zmlúv o pôžičke so žiadateľmi v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i) kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
j) vymáhanie splátok pôžičky,
k) plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.
(4) Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu. Zamestnanci fondu nesmú byť
členmi rady fondu a dozornej rady.

§6
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je orgánom fondu, ktorá kontroluje činnosť fondu a jeho
hospodárenie.
(2) Dozorná rada navrhuje a kontroluje nápravné opatrenia zistených
nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu.
(3) Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(4) Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a do funkcie môžu byt'
členovia zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v
dozornej rade je nezastupiteľné. Za podmienok podľa § 3 ods. 6 možno člena
dozornej rady odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
(5) Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok
(6) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady,
(7) Dozorná rada informuje o výsledku vykonaných kontrol ministra.
(8) Členstvo v dozornej rade je čestné.

§7
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a) prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky, 4 )
b) splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
c) dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických
osôb,
d) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
e) úroky z poskytnutých pôžičiek,
f) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g) poplatky a náhrady podľa obchodných podmienok fondu určených v zmluve o
pôžičke (par. 13 ods. 1),
h) dotácie zo štátneho rozpočtu,
i) iné príjmy.
§ 8
Žiadateľ o pôžičku
(1) Žiadateľom o pôžičku z prostriedkov fondu je začínajúci pedagóg (ďalej
len „žiadateľ"), ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a) až c).
(2) Žiadateľom o pôžičku z prostriedkov fondu môže byť aj pedagóg, ktorý
spĺňa podmienky podľa tohto zákona a od ukončenia vysokoškolské štúdia uplynuli
najviac tri roky.
(3) Žiadateľovi o pôžičku podľa tohto zákona možno pôžičku z prostriedkov
fondu poskytnúť len jedenkrát.
Použitie prostriedkov fondu
§9
(1) Prostriedky fondu možno použiť na
a) poskytovanie pôžičiek žiadateľom,
b) správu fondu.
4)

§ 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v
znení neskorších predpisov.

(2) Finančné prostriedky z pôžičky sú určené na úhradu nákladov na kúpu
bytu, kúpu bytového zariadenia, rekonštrukciu bytu a ďalšie vzdelávanie.
(3) Na poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(4) Prostriedky použité na správu fondu vrátane miezd zamestnancom fondu
nesmú prekročiť tri percentá zo schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
Uvedené percento sa upravuje o medziročný prírastok v závislosti od ročnej miery
inflácie. Členom rady fondu a dozornej rady v súvislosti s výkonom funkcie patrí
náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu. 5 )
(5) Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom fondu nesmú prekročiť
35 % z prostriedkov určených na správu fondu podľa odseku 4.
§10
(1) Rada fondu navrhuje výšku prostriedkov na pôžičky pre jednotlivé krajské
úrady a predkladá ich ministrovi na schválenie.
(2) Na základe výsledkov hospodárenia fondu môže rada fondu predložiť
ministrovi na schválenie návrh na zvýšenie prostriedkov na ďalšie pôžičky pre
jednotlivé krajské úrady. O schválení zvýšenia prostriedkov na pôžičky informuje
rada fondu jednotlivé krajské úrady a určí termín na predkladanie žiadostí o pôžičky.
(3) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v banke.

§11
Podmienky na priznanie pôžičky
(1) Pôžičku možno priznať žiadateľovi, ktorý
a) ukončil vysokoškolské štúdium v učiteľských študijných odboroch,
b) je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
c) sa zaviaže pracovať v rezorte školstva najmenej na päť rokov a má uzavretú
pracovnú zmluvu s krajským úradom alebo okresným úradom.

5)

§ 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
7

(2) Ak sú žiadateľmi o pôžičku z prostriedkov fondu manželia a obidvaja
spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až c), možno im pôžičku poskytnúť
obidvom, ak od ukončenia vysokoškolského štúdia uplynuli najviac tri roky.
(3) V prípade, ak o pôžičku požiadajú manželia a spĺňajú podmienky pre
poskytovanie pôžičky podľa odseku 1 písm. a) až c), poskytne sa im pôžička
prednostne.
§ 12
Postup pri poskytovaní pôžičiek
(1) Žiadateľ o pôžičku požiada písomne na tlačive vydanom fondom do 10.
októbra kalendárneho roku o zaradenie do zoznamu žiadateľov o pôžičku na
okresnom úrade alebo krajskom úrade. K žiadosti sa prikladá
a) doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskom študijnom odbore,
b) doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve s príslušným krajským úradom alebo
okresným úradom,
c) osvedčenie o štátnom občianstve.
(2) Krajský úrad alebo okresný úrad zostaví abecedný zoznam žiadateľov o
pôžičku. Súčasťou tohto zoznamu sú žiadosti žiadateľov aj s príslušnými dokladmi
podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3) Abecedný zoznam žiadateľov podľa odseku 2 spolu so žiadosťami a
dokladmi podľa odseku 1 písm. a) až c) zašle okresný úrad na krajský úrad v termíne
do 20. januára kalendárneho roku. Krajský úrad zašle kompletné žiadosti za celý kraj
na fond v termíne do 20. októbra kalendárneho roku.
(4) Fond skontroluje, či predložené zoznamy žiadateľov s priloženými
dokladmi z jednotlivých okresných úradov alebo krajských úradov sú v súlade so
zákonom.
(5) Ak žiadosti z priloženými dokladmi nemajú potrebné náležitosti podľa
odseku 1 písm. a) až c), fond vyzve bezodkladne krajské úrady alebo okresné úrady
na ich doplnenie.
(6) Ak rada fondu schváli žiadosti, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť
žiadateľom za účelom uzavretia zmluvy o pôžičke najneskôr do 20. novembra
kalendárneho roku a súčasne o tom informuje krajský úrad alebo okresný úrad.

(7) Žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15.
decembra kalendárneho roku, v ktorom mu bola táto pôžička schválená; inak sa zo
zoznamu žiadateľov vyradí.
(8) Celú činnosť s poskytovaním pôžičiek zabezpečuje fond.
§ 13
Zmluva o pôžičke
(1) Zmluva o pôžičke
a)
b)
c)
d)
e)
ŕ)

údaje o zmluvných stranách (veriteľ a dlžník),
výšku poskytovanej pôžičky
úrokovú sadzbu,
podmienky čerpania pôžičky,
výšku splátok a termíny ich splatnosti,
sankcie za porušenie zmluvných podmienok a nesplnenie povinností určených
týmto zákonom,
g) zabezpečenie návratnosti.
(2) Pôžička sa poskytuje od dátumu uzavretia zmluvy o pôžičke.
(3) Najvyššia poskytnutá pôžička nesmie prevýšiť sumu 250 000 Sk.
(4) Pôžička sa spláca s úrokovou sadzbou vo výške štyroch percent ročne
počas celej doby splácania.
(5) Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva päť rokov, odpisuje sa mu zo
základu pôžičky suma 25 000 Sk. V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva
desať rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ďalších 25 000 Sk.
(6) Ak nastane skutočnosť podľa § 14 ods. 2 alebo iný kvalifikovaný dôvod
nesplácania pôžičky, dlžník je povinný oznámiť fondu prerušenie splácania pôžičky a
dôvod prerušenia.
§ 14
Splatnosť pôžičky
(1) Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov od uzavretia zmluvy o
pôžičke.

(2) Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas výkonu povinnej
vojenskej služby alebo civilnej služby, čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na
materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia, čas ďalšej materskej
dovolenky, ak dlžník v tom čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po
skončení štúdia. 6 )
(3) Do času odpracovaných rokov pre uplatnenie nároku podľa § 13 ods. 5 sa
započítava čas uvedený v odseku 2 a čas trvalej invalidity.
(4) Dlžník je povinný uhrádzať splátky pôžičky vo výške a termínoch ich
splatnosti podľa zmluvy o pôžičke (§ 13 ods. 1 písm. e/).
(5) Ak nastane niektorý prípad uvedený v odseku 2, alebo ak dlžník predčasne
skončí pracovný pomer s rezortom školstva, je dlžník povinný uzavrieť s fondom
dohodu o splátkach do 30 dní, ktorá začne plynúť odo dňa, kedy nastala niektorá z
uvedených skutočností.
(6) Ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok je fond
oprávnený nezaplatenú časť pôžičky úročiť od začiatku omeškania úrokovou sadzbou
zvýšenou o dve percentá nad úrokovú sadzbu podľa § 13 ods. 5
(7) V prípade, ak dlžník neuzavrie novú dohodu o splátkach podľa odseku 4,
alebo je v omeškaní so zaplatením viac než troch splátok podľa dohody o splátkach,
stane sa celá pôžička alebo jej časť splatnou do šiestich mesiacov od poslednej
splátky. Nezaplatená pôžička alebo jej Časť sa bude úročiť úrokovou sadzbou
zvýšenou o diskontnú sadzbu Národnej banky Slovenska.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.

6)

§ 157 Zákonníka práce

Dôvodová
I.

správa

Všeobecná časť

Návrh zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov je
vypracovaný v záujme vytvárania lepších materiálno-technických podmienok
pre prácu začínajúcich učiteľov. Pôžičkový fond má pomôcť začínajúcim
pedagógom vykryť výdavky na kúpu bytu, kúpu bytového zariadenia,
rekonštrukciu bytu, prípadne výdavky na ďalšie doplňujúce vzdelávanie
súvisiace so zapojením sa do pedagogického procesu.
Predkladaný návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet ani na rozpočet
obcí. Finančné krytie tohto neštátneho účelového fondu bude zabezpečené zo
zdrojov uvedených v § 7 návrhu zákona. Hlavným zdrojom finančného krytia
fondu budú prostriedky z Fondu národného majetku SR.
Zriadenie neštátneho Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov si
vyžiada nárok na 7-8 pracovných síl, vrátane riaditeľa fondu. Všetky
organizačné náležitosti zabezpečenia Činnosti fondu sa vykryjú vyčlenením 3 %
na správu zo schváleného rozpočtu fondu, v čom sú zahrnuté aj mzdy
zamestnancov fondu. Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancov fondu
nesmú prekročiť 35 % z vyčlenených prostriedkov na správu fondu.
Znenie navrhovaného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky
a ostatnými zákonmi a nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami a inými
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh zákona má akcentovať záujem štátu o podporu
zažínajúcich pedagógov a tým aj snahu riešiť problém veľkého poklesu záujmu
o prácu v rezorte školstva, ktorý je dlhoročne finančne podhodnocovaný. Mzdy
začínajúcich pedagógov nie sú motiváciou pre prácu v školstve, čoho dôkazom
je aj veľké percento nekvalifikovaných učiteľov zapojených do pedagogického
procesu.
Skutočnosť je taká, že študentov končiacich pedagogické smery je
dostatočné množstvo, ale po skončení štúdia si hľadajú výnosnejšie umiestnenie,
s vyšším platovým ocenením ako je v školstve. Navrhovaný pôžičkový fond
aspoň čiastočne systémom vytvorených výhod zainteresováva žiadateľov o
pôžičku na zabezpečovaní vzdelávacieho procesu.

I.

Osobitná časť

V tomto ustanovení sa definuje účel a právne postavenie fondu. Fond sa
zriaďuje ako neštátny
účelový fond určený na poskytovanie pôžičiek pre
začínajúcich pedagógov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v učiteľských
odboroch v Slovenskej republike.
K §2 a 3
Orgánmi fondu sú rada fondu, riaditeľ fondu a dozorná rada. Najvyšším
orgánom je rada fondu, ktorá vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť. Troch
členov rady fondu vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky, a to
z troch zástupcov Ministerstva školstva SR a po jednom zástupcovi delegovanom
príslušným prednostom krajského úradu. Ustanovuje sa, za akých podmienok môže
byť člen rady fondu odvolaný a za akých podmienok je rada fondu uznášaniaschopná.
Hlavná časť finančných prostriedkov bude plynúť z Fondu národného majetku SR a
preto bude potrebné prerokovať zastúpenie Fondu národného majetku v rade fondu a
v dozornej rade.
Rada fondu zodpovedá za svoju činnosť dozornej rade. Členstvo v rade fondu
je čestné.
K §4
Ustanovuje sa, že do. pôsobnosti rozhodovania rady fondu patrí rozhodovanie o
všetkých zásadných otázkach, týkajúcich sa činnosti fondu, najmä schvaľovanie
rozpočtu fondu, schvaľovanie ročnej závierky fondu, rozhodovanie o poskytnutí
prostriedkov fondu na pôžičky do výšky prostriedkov schválených ministrom
školstva pre jednotlivé krajské úrady, príp. na okresné úrady, voliť a odvolávať
predsedu fondu, schvaľovať vnútorné akty riadenia fondu, vymenúvanie a
odvolávanie riaditeľa fondu a pod. Správnosť ročnej závierky fondu je zabezpečená
prostredníctvom audítora zo zákona.
K§5
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu. V tomto paragrafe sa ustanovujú
zodpovednosti riaditeľa fondu. V otázke vedenia účtovníctva je odkaz na zákon č.
563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskoršieho zákona, podľa ktorého riaditeľ fondu
je zodpovedný za riadne vedenie účtovníctva. Riaditeľ fondu zodpovedá o. i. aj za
vypracúvanie návrhov štatútu fondu, pričom sa predpokladá, že v priebehu činnosti
fondu môže dôjsť k niektorým zmenám, čo bude potrebné premietnuť do Štatútu.

Dôležitá bude najmä zodpovednosť riaditeľa fondu uzatvárania zmlúv o pôžičke so
žiadateľmi, ktoré budú musieť byť v súlade s rozhodnutiami rady fondu. V časti
vymáhania splátok pôžičiek sa predpokladá, že riaditeľ fondu bude musieť
predovšetkým iniciovať vymáhanie pôžičiek v prípade, ak žiadatelia nebudú plniť
podmienky dohodnuté v príslušných zmluvách.

Podľa predkladaného návrhu dozorná rada bude mať troch členov, ktorých
vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky. O výsledkoch
vykonaných kontrol dozorná rada informuje ministra školstva Slovenskej republiky.
K§7
Zdrojom fondu sú najmä prostriedky z Fondu národného majetku Slovenskej
republiky, splátky pôžičiek poskytnutých z fondu, úroky z prostriedkov fondu,
sankcie za porušenie zmluvných podmienok, ako aj iné príjmy.
K§8
Podľa predkladaného návrhu žiadateľom o pôžičku je začínajúci pedagóg,
ktorý spĺňa podmienky uvedené v tomto zákone. V tomto smere navrhujeme medzi
žiadateľov o pôžičku pojať aj pedagógov, ktorí už majú uzatvorené pracovné zmluvy
s krajskými úradmi alebo okresnými úradmi a nemali predtým možnosť uzavrieť
zmluvu o pôžičke. V týchto prípadoch by sa uzatvorili nové pracovné zmluvy, príp.
by došlo k uzatvoreniu dodatkov k uzatvoreným pracovným zmluvám s príslušným
krajským úradom príp. okresným úradom.
K§9
Prostriedky fondu možno použiť na poskytnutie pôžičiek pre začínajúcich
pedagógov a na správu fondu. Prostriedky fondu sa správu fondu vrátane miezd
nesmú prekročiť tri percentá zo schváleného rozpočtu fondu na príslušný kalendárny
rok.
Pôžička je určená najmä na úhradu nákladov na ubytovanie, kúpu bytu, kúpu
bytového zariadenia, príp. rekonštrukciu bytu. Prostriedky z pôžičky možno použiť aj
na úhradu nákladov na ďalšie vzdelávanie.
Výška prostriedkov určených na mzdy zamestnancom fondu nesmie prekročiť
tridsaťpäť percent z prostriedkov určených na správu fondu zo schváleného rozpočtu
na príslušný kalendárny rok. Funkcie Členov rady fondu a dozornej rady sú čestnými
funkciami bez nároku na odmenu.

K § 10
Činnosť spojenú s poskytovaním pôžičiek zabezpečuje fond, pričom
prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v banke. O výške prostriedkov na
pôžičky pre jednotlivé krajské úrady alebo okresné úrady rozhoduje minister školstva
na základe návrhov predložených radou fondu. Na základe výsledkov hospodárenia
fondu môže rada fondu predložiť ministrovi návrh na ďalšie poskytnutie prostriedkov
na pôžičky a určiť termín na predĺženie žiadosti o pôžičky.
K § 11
V tomto paragrafe sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno priznať
žiadateľovi pôžičku. Na priznanie pôžičky je potrebné aby žiadateľ splnil všetky
podmienky, ktoré sú taxatívne určené zákonom.
V tomto paragrafe sa ustanovujú aj podmienky pre priznanie pôžičky pre
začínajúcich pedagógov manželov. V prípade ak obidvaja uzavrú pracovné zmluvy s
krajským úradom alebo okresným úradom a spĺňajú podmienky určené týmto
zákonom, možno priznať pôžičku obom manželom.
K § 12
Upravuje postup pri poskytovaní pôžičky. Žiadateľ podáva svoju žiadosť o
priznanie pôžičky až po uzatvorení pracovnej zmluvy, príp. pracovnú zmluvu môže
uzatvoriť súčasne s podaním žiadosti. Žiadosti sa predkladajú na okresnom úrade
alebo na krajskom úrade v termínoch, ktoré sú uvedené v zákone. Okresný úrad
predkladá žiadosti na krajský úrad, ktorý ich zasiela fondu v termíne do 20. októbra
kalendárneho roku.
Fond po schválení žiadostí oznámi túto skutočnosť krajským alebo okresným
úradom, a to do 20. novembra kalendárneho roku.
Žiadatelia uzatvárajú s fondom zmluvu o pôžičke najneskôr do 15. decembra
kalendárneho roku, inak sa vyraďujú zo zoznamu žiadateľov.
K § 13
Tento paragraf určuje náležitosti zmluvy o pôžičke. Najvyššie poskytnutá
pôžička nesmie prevýšiť sumu 250 000 Sk. V tomto paragrafe sa stanovujú aj
možnosti pre odpisovanie základu pôžičky po odpracovaní určitého počtu rokov v
rezorte školstva. V prípade odpracovania päť rokov v rezorte školstva je odpisovaná
čiastka zo základu 25 000 Sk, po odpracovaní desať rokov sa suma zvyšuje o ďalších
25 000 Sk.

K §14
Najdlhšia doba splatnosti pôžičky je 15 rokov od dátumu uzavretia zmluvy o
pôžičke. Do uvedenej doby sa nezapočítava doba príp. ďalšieho vzdelania, doba
výkonu základnej alebo náhradnej vojenskej služby, materská dovolenka a ďalšia
materská dovolenka.
Pôžička sa spláca úrokovou sadzbou štyri percentá ročne počas splácania. Pri
nedodržaní dohody sú určené aj sankcie za porušenie. Ak nastane prerušenie
splácania je dlžník povinný uzavrieť s fondom novú dohodu, príp. dodatok. Fond o
tejto skutočnosti informuje príslušnú banku.
K§15
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1. januára 2003.

DOLOŽKA

ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov s právom Európskej
únie

1. Navrhovateľ zákona: poslanci NR SR

2. Názov návrhu zákona: zákon o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

3. V práve Európskej únie nie je upravená problematika návrhu zákona o
Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

4. Návrh zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov problematikou
nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej
dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčaní
v Bielej knihe.

5. Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona o Pôžičkovom fonde pre
začínajúcich pedagógov nie je upravená v práve Európskej únie, nemožno ju
porovnať so žiadnou právnou normou Európskej únie.

6. Stupeň kompatibility s právnou normou Európskej únie sa neskúmal, pretože
problematika návrhu zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov nie
je upravená v práve Európskej únie.

Ministerstvo financií SR
Odbor štátneho rozpočtu

Národná rada
Slovenskej republiky
Bratislava 25.4.2002
Vec:
Stanovisko odboru štátneho rozpočtu k rozpočtovým dôsledkom návrhu skupiny
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Pôžičkovom fonde
pre začínajúcich pedagógov /predkladá p. poslankyňa Slavkovská/
V "Dôvodovej správe" predloženého návrhu sa konštatuje, že " Predkladaný návrh
zákona nemá dopad na štátny rozpočet ani na rozpočet obci. Finančné krytie tohto neštátneho
účelového fondu bude zabezpečené zo zdrojov uvedených v § 7 návrhu zákona. Hlavným
zdrojom budú prostriedky z Fondu národného majetku SR".
Odbor štátneho rozpočtu sa s uvedeným konštatovaním nestotožňuje. Prioritne je
potrebné posúdiť, či na navrhovaný účel možno použiť zdroje Fondu národného majetku.
Upozorňujeme, že použitie zdrojov Fondu národného majetku na iné účely, ako splácanie
dlhov, sa chápe ako faktor, ktorý zvyšuje schodok verejného rozpočtu.
Ďalej odbor štátneho rozpočtu upozorňuje, že ako zdroj fondu sa priamo navrhujú
"dotácie zo štátneho rozpočtu", čo jednoznačne vytvára priestor na rozpočtové dôsledky.
Odbor štátneho rozpočtu sa v tejto etape pripomienkovania nevyjadruje k legislatívnej
a obsahovej stránke predloženého návrhu.

Ing. Miloš Nosál, CSc.
riaditeľ odboru štátneho rozpočtu

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

II. volebné obdobie
Číslo: 947/2002

1536a
Spoločná

správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pôžičkovom fonde pre
začínajúcich pedagógov (tlač 1536) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport ako
gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o
prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:

I.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2207 z 24. mája 2002 pridelila návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pôžičkovom
fonde pre začínajúcich pedagógov (tlač 1536) na prerokovanie týmto výborom Národnej rady
Slovenskej republiky:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.
Zároveň za gestorský výbor národná rada určila Výbor Národnej rady Slovenskej
republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a lehotu prerokovania vo výboroch do 30 dní
a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v určených lehotách.
2. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne
stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

III.
K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky
v prijatých uzneseniach zaujali tieto stanoviská:
•

Ústavnoprávny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
v prijatom uznesení č. 1042 zo 14. júna 2002 odporúča Národnej rade Slovenskej
republiky
n e p o k r a č o v a ť v r o k o v a n í o návrhu skupiny poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na vydanie zákona o pôžičkovom fonde pre začínajúcich
pedagógov (tlač 1536)

a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
v prijatom uznesení č. 1011 z 5. júna 2002 nesúhlasil s návrhom skupiny poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pôžičkovom fonde pre
začínajúcich pedagógov (tlač 1536);
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona
o pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (tlač 1536) n e s c h v á l i ť

a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
n e p r e k o v a l predmetný návrh zákona, lebo v zmysle § 52 ods. 2 zákona NR SR č.
350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov nebola
prítomná potrebná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Z celkového počtu 12
poslancov bolo prítomných 5 poslancov.

•

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport
v prijatom uznesení č. 382 z 12. júna 20022
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Návrh skupiny poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pôžičkovom fonde pre začínajúcich
pedagógov (tlač 1536) schváliť s týmito pozmeňujúcimi návrhmi:

1. V § 3 ods. 4 sa slovo „zvolení" nahrádza slovom „menovaní".
Výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V § 6 ods. 4 sa slovo „zvolení" nahrádza slovom „menovaní".
Ako je uvedené v osobitnej časti dôvodovej správy ide
o menovanie členov rady fondu a členov dozornej rady
fondu a nie o voľbu.
Výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať:

spoločne o bodoch 1 a 2 a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona o pôžičkovom fonde
pre začínajúcich pedagógov (tlač 1536) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom
III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave
k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

odporúča

Národnej rade Slovenskej republiky
návrh zákona o pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (tlač 1536) v znení
schválených pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto správe (a prednesených v rozprave)
schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu
zákona o pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (tlač 1536a) bola schválená
uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport
(gestorský výbor) č. 400 dňa 18. júna 2002.

Bratislava 18. júna 2002

Eva Rusnáková, v. r.

predsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu,
mládež a šport

