Rovnopis 1

Zmluva č. 82/2021 o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
v akademickom roku 2021/2022 (ďalej len „Zmluva“)
Veriteľ:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1

Konajúci:

PhDr. Pavol Kučmáš, riaditeľ

IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT kód):
(ďalej len „Veriteľ“)

47 245 531
Štátna pokladnica
SK58 8180 0000 0070 0046 8764
SPSRSKBA

Dlžník:
Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:

Petra Kaltensteinová

Korešpondenčná adresa, PSČ:
IBAN:
BIC (SWIFT kód):

..........l.........l.........l.........l.........l..........
.............................................................

E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
(ďalej len „Dlžník“)
Škola, Fakulta:
Štát štúdia:
Stupeň vysokoškolského štúdia:
Ročník:
Predpokladaný dátum riadneho
skončenia štúdia, mesiac a rok:
I. stupňa (Bc.)
II. stupňa (Mgr., Ing., Dr.)
Výška pôžičky:
Výška minulých nesplatených pôžičiek:
Úroková sadzba pôžičky:
Lehota splatnosti pôžičky:
Mesačná splátka pôžičky:
Ručiteľ:
Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:
Korešpondenčná adresa, PSČ:
E-mailová adresa, tel. číslo:

5 000,00 eur
3 514,76 eur ku dňu 09.11.2021
3 % p.a.
10 rokov
85,51 eur
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

(ďalej len „Ručiteľ“)
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I.
Úvodné ustanovenia
1.

„Akademickým rokom“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie akademický rok, ktorý sa
začína 1. septembra 2021 a končí 31. augusta 2022.

2.

Veriteľ je právnická osoba zriadená zákonom za účelom poskytovania pôžičiek
študentom vysokých škôl, stabilizačných pôžičiek študentom v príprave na výkon
nedostatkového regulovaného povolania a pedagógom podľa zákona č. 396/2012 Z. z.
o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 396/2012 Z. z.“).

3.

Dlžník vyhlasuje a zaväzuje sa, že spĺňa podmienky na poskytnutie pôžičky od Veriteľa
podľa oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku (vrátane skutočnosti, že nie je
v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom ani nepodal návrh na oddlženie
konkurzom alebo splátkovým kalendárom) a že je:
3.1. študentom vysokej školy v Slovenskej republike v dennej alebo v externej forme
štúdia alebo jeho štúdium v zahraničí je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozsahom a úrovňou
postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a zároveň
3.2. občanom Slovenskej republiky alebo je v postavení Slováka žijúceho v zahraničí
alebo je občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky alebo je rodinným príslušníkom občana Európskej únie a sám
má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

4.

Dlžník, ktorý je študentom doktorandského študijného programu v dennej forme zároveň
vyhlasuje a zaväzuje sa, že mu ako študentovi doktorandského študijného programu
nebola poskytnutá pôžička od Veriteľa určená pre pedagógov.

5.

Dlžník, ktorý spĺňa podmienky podľa bodov 3. a 4. tohto článku Zmluvy sa pre účely tejto
Zmluvy ďalej označuje aj ako „študent“. Dlžník berie na vedomie, že skutočnosti
uvedené vo vyhláseniach podľa predchádzajúcich bodov 3. a 4. tohto článku sú pre
Veriteľa rozhodujúce pri uzatvorení tejto Zmluvy a že porušenie jeho záväzkov podľa
bodov 3. a 4. tohto článku je sankcionované zmluvnou pokutou podľa príslušných
ustanovení tejto Zmluvy.

6.

Dlžník nemá nárok na čerpanie pôžičky od Veriteľa a Veriteľ neposkytne Dlžníkovi
pôžičku v prípadoch uvedených v bode 7 tohto článku.

7.

Na účely tejto Zmluvy sa „Neoprávnene čerpanou pôžičkou“ rozumie:
7.1. pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ktorý stratil status študenta uvedeného
v bode 3.1. tohto článku, t.j. ak Dlžník prestal byť študentom ešte pred dňom
poskytnutia pôžičky na základe tejto Zmluvy, alebo
7.2. pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ktorý nestratil status študenta podľa bodu
3.1. tohto článku, avšak nespĺňal podmienky na jej poskytnutie podľa oznamu
o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na základe tejto Zmluvy, vrátane
pôžičky poskytnutej Veriteľom Dlžníkovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo
splátkovým kalendárom, alebo ktorý podal návrh na oddlženie konkurzom alebo
splátkovým kalendárom ešte pred dňom poskytnutia pôžičky na základe tejto
Zmluvy, alebo
7.3. pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ak ešte pred dňom poskytnutia Pôžičky
nastane akákoľvek situácia uvedená v bode 1. článku V. Zmluvy. Dlžník je zároveň
povinný jednorazovo vrátiť Veriteľovi Pôžičku, ak mu bola poskytnutá až po tom,
čo nastala niektorá zo skutočností uvedených v bode 1. článku V. Zmluvy, alebo
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7.4

pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ktorého Ručiteľ v čase preberania
ručiteľského záväzku podľa tejto Zmluvy spĺňal ktorúkoľvek zo skutočností
uvedených v čl. XI bod 8 tejto Zmluvy.

8.

Za Neoprávnene čerpanú pôžičku je považovaná aj Pôžička, ktorá bola poskytnutá
Dlžníkovi, avšak Dlžník nikdy nespĺňal podmienky na poskytnutie pôžičky od Veriteľa
podľa oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

9.

Neoprávnene čerpaná pôžička sa považuje za bezdôvodné obohatenie Dlžníka, ktorá je:
a.
majetkovým prospechom Dlžníka získaná plnením bez právneho dôvodu, alebo
b.
plnením z neplatného právneho úkonu, alebo,
c.
plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo
d.
majetkovým prospechom Dlžníka, ktorý je získaný z nepoctivých zdrojov.

10. Neoprávnene čerpaná pôžička sa úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %, a to odo
dňa jej poskytnutia až do jej vrátenia. Neoprávnene čerpanú pôžičku je Dlžník povinný
vrátiť Veriteľovi do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Veriteľa na jednorazové vrátenie
Neoprávnene čerpanej pôžičky. Spolu s jednorazovým vrátením Neoprávnene čerpanej
pôžičky a príslušenstva je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka aj zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 10% z poskytnutej sumy pôžičky. V prípade, ak Dlžník
Neoprávnene čerpanú pôžičku Veriteľovi nevráti do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na
jej vrátenie, vzniká Veriteľovi právo domáhať sa vrátenia takto Neoprávnene čerpanej
pôžičky cestou vecne a miestne príslušného súdu prostredníctvom podania Žaloby na
vydanie bezdôvodného obohatenia Dlžníka.
II.
Predmet zmluvy
1.

Touto Zmluvou sa:
1.1. Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi pôžičku vo výške a za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve,
1.2. Dlžník zaväzuje vrátiť Veriteľovi poskytnutú pôžičku, vrátane príslušenstva, a to
spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi pôžičku v schválenej výške, ktorá je uvedená na prvej strane
tejto Zmluvy ako „Výška pôžičky“ (ďalej len „Pôžička“). Na účely vylúčenia pochybností
sa Veriteľ a Dlžník dohodli, že pod pojmom „Pôžička“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie
pôžička pre študentov podľa § 10 a nasl. zákona č. 396/2012 Z.z. v platnom znení
a nevzťahuje sa na iné prípadné pôžičky, ktoré Veriteľ poskytol Dlžníkovi podľa inej
zmluvy.
III.
Podmienky poskytnutia Pôžičky

1.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi Pôžičku iba v prípade, ak budú splnené nasledovné
podmienky:
1.1. pohľadávka Veriteľa z tejto Zmluvy bude zabezpečená ručením Ručiteľa,
a zároveň
1.2. bude preukázané, že Ručiteľom je fyzická osoba so spôsobilosťou na právne
úkony v plnom rozsahu, ktorá je občanom EÚ s trvalým pobytom v štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru a v čase podpisu tejto Zmluvy, má príjmy
z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej
dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvorila dohodu o skončení pracovného
pomeru alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný
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1.3

príjem zo závislej činnosti vykonávanej Ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný
príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti Ručiteľa a zároveň
nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti v čase podpísania
Zmluvy Ručiteľom) minimálne vo výške uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy
a zároveň
na Ručiteľa sa v čase preberania ručiteľského záväzku nevzťahuje žiadna zo
skutočností uvedených v čl. XI bod 8 tejto Zmluvy.

2.

Splnenie podmienky podľa bodu 1.2. tohto článku Zmluvy sa preukazuje:
2.1. potvrdením zamestnávateľa o priemernej výške príjmu Ručiteľa zo závislej činnosti
alebo príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby o výške iného pravidelného
príjmu za posledné tri celé mesiace bezprostredne predchádzajúce dňu vystavenia
potvrdenia o výške príjmu Ručiteľa a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu
doručenia podpísanej Zmluvy Veriteľovi; z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný
mesačný príjem Ručiteľa za posledné tri mesiace po odpočítaní zrážok poistného
na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,
zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm
postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
je najmenej vo výške 400 eur alebo
2.2. potvrdením daňového úradu o príjme Ručiteľa na základe daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za
ktoré ručiteľ podal daňové priznanie; fond akceptuje výlučne potvrdenie za
zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo
potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie
daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za
zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia;
z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem
čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške
2 400 eur.
Potvrdenie podľa tohto bodu Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú prílohu a je možné ho
doručiť:
a. v listinnej podobe spolu so Zmluvou ako originál, osvedčená kópia alebo listina
vzniknutá zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do
listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou); alebo
b. v elektronickej
podobe
opatrené
kvalifikovanou
elektronickou
pečaťou
zamestnávateľa/inštitúcie, ktorá dané potvrdenie vystavila alebo musí ísť o dokument
prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom
alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

3.

Dlžník berie na vedomie, že Zmluvu je možné považovať za riadne uzatvorenú iba
v prípade, ak bude úplná a bude k nej pripojená príloha v súlade s bodom 2. tohto
článku Zmluvy.

4.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi Pôžičku bezhotovostným prevodom na účet Dlžníka uvedený
na prvej strane tejto Zmluvy. Pôžička sa považuje za poskytnutú okamihom jej odpísania
z účtu Veriteľa v prospech účtu Dlžníka.

5.

Pôžička bude poskytnutá jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť, ak nebudú Veriteľovi doručené všetky rovnopisy
Zmluvy včas, riadne podpísané všetkými zmluvnými stranami a úplné, vrátane všetkých
jej príloh.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutá Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:
6.1. vo výške 0 % ročne počas obdobia, kedy má Dlžník nárok na odklad splátok podľa
čl. VII. tejto Zmluvy,
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6.2. vo výške uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy počas obdobia, kedy je Dlžník
povinný Pôžičku splácať a počas obdobia trvania osobitného odkladu splátok
podľa čl. VIII. tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 8. čl. VI. Zmluvy,
6.3. o 2 % vyššou, ako je úroková sadzba uvedená na prvej strane tejto Zmluvy počas
celého obdobia, kedy je Dlžník v omeškaní so splácaním Pôžičky o viac ako dve
splátky; tým nie je dotknutý nárok Veriteľa na zákonné úroky z omeškania,
6.4. o 2 % vyššou, ako je úroková sadzba uvedená na prvej strane tejto Zmluvy počas
celého trvania závažného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dlžníka, ak k tomuto
porušeniu došlo počas obdobia, kedy je Dlžník povinný Pôžičku splácať; za
závažné porušenie Zmluvy sa považujú skutočnosti uvedené v bodoch 23.1.
až 23.3. čl. VI. Zmluvy.
7.

Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že súčasne
môže dôjsť k zvýšeniu úrokovej sadzby uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy aj podľa
obidvoch bodov 6.3. a 6.4. tohto článku Zmluvy, ak sú súčasne splnené podmienky pre
jej zvýšenie, napríklad ak sú splnené podmienky pre zvýšenie úrokovej sadzby podľa
bodu 6.3. aj bodu 6.4. tohto článku, zvýši sa ročná úroková sadzba uvedená na prvej
strane tejto Zmluvy o 4 %.
IV.
Účet Dlžníka a poplatky a náhrady

1.

Veriteľ bude viesť pre Dlžníka osobitný účet v elektronickom systéme Veriteľa, na
ktorom bude evidovaná výška poskytnutej Pôžičky, výška úrokov, výška Dlžníkovi
účtovaných poplatkov, náhrad, poistného, sankcií a iné plnenia, ktoré je Dlžník povinný
uhradiť Veriteľovi podľa tejto Zmluvy. Identifikátorom účtu Dlžníka vedeného Veriteľom
bude rodné číslo Dlžníka.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ bude všetky úroky z Pôžičky, všetky poplatky,
náhrady, poistné, sankcie a iné plnenia, ktoré je Dlžník povinný uhradiť Veriteľovi podľa
tejto Zmluvy, pripisovať na ťarchu účtu Dlžníka a pripočítavať k istine poskytnutej
Pôžičky, pričom pripísaním týchto súm k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa
úročia ako Pôžička.

3.

Veriteľ je oprávnený účtovať Dlžníkovi poplatky, náhrady, poistné a sankcie podľa tejto
Zmluvy a/alebo podľa sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania
spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby (ďalej len „Sadzobník
poplatkov a náhrad“). Veriteľovi vzniká nárok na zaplatenie poplatku alebo náhrady
vykonaním spoplatneného úkonu alebo poskytnutím služby, ktoré sú uvedené v Zmluve
a/alebo v Sadzobníku poplatkov a náhrad. Veriteľ je oprávnený pripísať na ťarchu účtu
Dlžníka aj tie poplatky a náhrady, na ktoré vznikol Veriteľovi nárok z dôvodu vykonania
úkonov alebo poskytnutia služieb vo vzťahu k Ručiteľovi.

4.

Aktuálny sadzobník poplatkov a náhrad je prístupný na webovom sídle Veriteľa
(www.fnpv.sk) a Dlžník podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa s ním oboznámil.

5.

Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi úroky, poplatky, náhrady, sankcie a iné plnenia
účtované na ťarchu jeho účtu ako súčasť Pôžičky, a to spôsobom a v lehotách splatnosti
Pôžičky podľa čl. VI. tejto Zmluvy.
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V.
Oznamovacie povinnosti Dlžníka
1.

Dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi prerušenie štúdia, riadne skončenie
vysokoškolského štúdia prvého stupňa (bakalársky študijný program), druhého stupňa
(magisterský, inžiniersky, doktorský študijný program) a tretieho stupňa (doktorandský
študijný program) a akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia prvého, druhého
alebo tretieho stupňa, a to do 14 dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností.
Za iné skončenie štúdia sa považuje (i) zanechanie štúdia, (ii) neskončenie štúdia
v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia, (iii) vylúčenie zo štúdia a
(iv) zrušenie študijného programu, ak Dlžník nepokračuje v štúdiu iného študijného
programu. Štúdium je riadne skončené dňom, keď je splnená posledná z podmienok
predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu (stupňa).
Štúdium je zanechané dňom, keď Dlžník doručí vysokej škole písomné vyhlásenie
o zanechaní štúdia alebo dňom, do ktorého sa mal Dlžník zapísať do ďalšieho obdobia
štúdia a neurobil tak ani nepožiadal o predĺženie lehoty na zápis pre zdravotné dôvody.
Ak Dlžník neskončí štúdium v termíne nepresahujúcom maximálnu prípustnú dĺžku
štúdia, dňom skončenia štúdia je koniec akademického roka, v ktorom mal Dlžník
najneskôr skončiť vysokoškolské štúdium. Pri vylúčení zo štúdia sa za deň skončenia
štúdia považuje deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudne právoplatnosť. Pri
zrušení študijného programu sa za deň skončenia štúdia považuje deň, ku ktorému
vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu. Spolu s oznámením o danej
skutočnosti podľa prvej vety tohto bodu je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi doklad
potvrdzujúci túto skutočnosť.

2.

Dlžník je tiež povinný písomne oznámiť Veriteľovi riadne skončenie akéhokoľvek
vysokoškolského štúdia druhého stupňa, t.j. nielen štúdia druhého stupňa na vysokej
škole a/alebo fakulte uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy, ale aj na akejkoľvek inej
vysokej škole a/alebo fakulte, na ktorej Dlžník študuje, študoval alebo bude študovať,
a to do 14 dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť. Oznamovaciu povinnosť podľa
predchádzajúcej vety má Dlžník aj v prípade, ak vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa dosiahol už pred uzatvorením tejto Zmluvy a túto skutočnosť neuviedol na
žiadosti o pôžičku alebo inak neoznámil Veriteľovi ešte pred uzatvorením Zmluvy;
predmetnú oznamovaciu povinnosť je Dlžník povinný splniť do 14 dní odo dňa účinnosti
Zmluvy.

3.

Dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi prestup na inú fakultu alebo vysokú školu,
ktorá sa nečlení na fakulty, a to do 14 dní odo dňa povoleného prestupu. Pokračovanie
v dennej alebo externej forme štúdia na inej vysokej škole preukáže Dlžník Veriteľovi
potvrdením novej vysokej školy alebo fakulty o pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu.

4.

Ak u Dlžníka nastane skutočnosť, ktorej dôsledkom je alebo môže byť, že jeho
vysokoškolské štúdium na prvom alebo druhom stupni (i) presiahne štandardnú dĺžku
študovaných študijných programov v príslušnom stupni alebo (ii) presiahne
predpokladaný dátum riadneho skončenia štúdia uvedený v Zmluve (ďalej spolu len
„Nadštandardná dĺžka štúdia“), je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Veriteľovi
v lehote 14 dní od rozhodnutia vysokej školy alebo fakulty o Nadštandardnej dĺžke štúdia
alebo odo dňa, keď táto skutočnosť nastane. Skutočnosťou, ktorej dôsledkom je
Nadštandardná dĺžka štúdia, je najmä ale nielen tzv. „medziročník“ v rámci
vysokoškolského štúdia (opakovanie ročníka s tým, že je potrebné absolvovať iba
predmety, ktoré v danom ročníku neboli absolvované), mobilita Dlžníka na zahraničnej
vysokej škole, zmena termínu štátnej skúšky alebo inej podmienky stanovenej pre
úspešné absolvovanie štúdia. Dlžník je povinný s oznámením o Nadštandardnej dĺžke
štúdia súčasne predložiť Veriteľovi príslušný doklad preukazujúci danú skutočnosť.
V oznámení o Nadštandardnej dĺžke štúdia je Dlžník povinný uviesť nový predpokladaný
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dátum skončenia daného vysokoškolského štúdia (mesiac a rok), ktorý sa považuje za
nový termín Predpokladaného skončenia (bod 18. čl. VI. Zmluvy).
5.

V prípade zmeny mena a priezviska Dlžníka alebo Ručiteľa, adresy Dlžníka alebo
Ručiteľa (vrátane korešpondenčnej adresy, ak ju Dlžník alebo Ručiteľ uviedol)
alebo iných údajov zabezpečujúcich styk s Dlžníkom alebo Ručiteľom počas čerpania
a splácania Pôžičky, vrátane obdobia, kedy Dlžník nie je povinný Pôžičku splácať, resp.
je povinný splácať len úroky z istiny, je Dlžník a/alebo Ručiteľ povinný oznámiť Veriteľovi
túto skutočnosť písomne do 14 dní od jej vzniku. Dlžník, resp. Ručiteľ, je povinný
s oznámením danej skutočnosti súčasne predložiť Veriteľovi príslušný doklad
preukazujúci danú skutočnosť, to neplatí v prípade zmeny korešpondenčnej adresy, emailovej adresy alebo telefónneho čísla. V styku s Veriteľom je Dlžník, resp. Ručiteľ,
povinný sa identifikovať.

6.

Dlžník sa zaväzuje písomne oznámiť Veriteľovi skutočnosť, ak vo vzťahu k Dlžníkovi
nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:
a) Dlžník sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje,
b) Dlžník vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom,
c) Dlžník začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu,
d) bude podaný návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom, návrh na
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči
Dlžníkovi alebo jeho majetku,
e) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu,
reštrukturalizačného správcu voči Dlžníkovi,
f) bude podaný voči Dlžníkovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné
podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia,
g) nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť,
a to bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa vzniku niektorej
z vyššie uvedených skutočností.

7.

Ak Dlžník nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto článku Zmluvy, je Veriteľ
oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie sankčného poplatku vo výške podľa
Sadzobníka poplatkov a náhrad; tým nie je dotknuté právo Veriteľa uplatniť voči
Dlžníkovi iné sankcie podľa ustanovení tejto Zmluvy.

8.

Ak Dlžník nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto článku Zmluvy alebo podľa
akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy, s výnimkou oznamovacej povinnosti podľa
bodu 8. alebo bodu 11. čl. XI. Zmluvy, alebo nesplní povinnosť predložiť Veriteľovi
príslušný doklad v prípadoch stanovených touto Zmluvou, a to ani v dodatočnej lehote
na plnenie napriek tomu, že Dlžník bol na splnenie oznamovacej povinnosti alebo na
predloženie dokladu písomne vyzvaný a bola mu stanovená dodatočná lehota na
plnenie, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50 eur za každý prípad porušenia samostatne.
VI.
Splatnosť a podmienky splácania

1.

Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi poskytnutú Pôžičku v pravidelných každomesačných
splátkach, ktorých výška je uvedená na prvej strane tejto Zmluvy. Lehota, počas ktorej
bude Dlžník Pôžičku splácať, nesmie prekročiť lehotu splatnosti uvedenú na prvej strane
tejto Zmluvy. Mesačná splátka Pôžičky musí byť pripísaná na účet Veriteľa najneskôr
k 25. dňu v kalendárnom mesiaci. Prvá splátka Pôžičky je splatná 25. dňa mesiaca
uvedeného v bodoch 3. až 6. tohto článku Zmluvy.
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2.

[neaplikuje sa]

3.

Dlžník, ktorý je študentom na prvom stupni vysokoškolského štúdia, je povinný začať
splácať Pôžičku a uhradiť prvú splátku Pôžičky:
3.1. v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po šiestich mesiacoch odkladu splátok
v prípade riadneho skončenia vysokoškolského štúdia na prvom stupni, t.j. siedmy
kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom Dlžník riadne skončil študijný program
prvého stupňa; to neplatí, ak sa Dlžník pred uplynutím lehoty odkladu stane
opätovne študentom na prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia
a uplatní si u Veriteľa nárok na odklad splátok,
3.2. v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po dvoch mesiacoch odkladu splátok
v prípade prerušenia štúdia alebo iného ako riadneho skončenia vysokoškolského
štúdia prvého stupňa, t.j. tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom Dlžník
prerušil štúdium alebo skončil štúdium inak ako riadne; to neplatí, ak:
3.2.1 sa Dlžník pred uplynutím lehoty odkladu stane opätovne študentom na
prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia alebo
3.2.2 Dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi Veriteľovi nástup
na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo
3.2.3 Dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi Veriteľovi nástup
na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy
a uplatní si u Veriteľa nárok na odklad splátok,
3.3. v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí obdobia niektorého odkladu
splátok podľa čl. VII bod 10.
Ak však už má Dlžník ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (t.j. nemá
nárok na odklad splátok podľa článku VII. Zmluvy), je povinný začať splácať Pôžičku a
uhradiť prvú splátku Pôžičky v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Pôžička
poukázaná v prospech účtu Dlžníka; nie je pritom rozhodujúce, či Dlžník ukončil
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole a/alebo fakulte uvedenej na
prvej strane Zmluvy alebo na inej vysokej škole a/alebo fakulte.

4.

Dlžník, ktorý je študentom na druhom stupni vysokoškolského štúdia, je povinný začať
splácať Pôžičku a uhradiť prvú splátku Pôžičky:
4.1. v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po dvoch mesiacoch odkladu splátok
v prípade riadneho skončenia vysokoškolského štúdia na druhom stupni, t.j. tretí
kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom Dlžník riadne skončil študijný program
druhého stupňa,
4.2. v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po dvoch mesiacoch odkladu splátok
v prípade prerušenia štúdia alebo iného ako riadneho skončenia vysokoškolského
štúdia druhého stupňa, t.j. tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom Dlžník
prerušil štúdium alebo skončil štúdium inak ako riadne; to neplatí, ak:
4.2.1 sa Dlžník pred uplynutím lehoty odkladu stane opätovne študentom na
prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia alebo
4.2.2 Dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi Veriteľovi nástup
na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo
4.2.3 Dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi Veriteľovi nástup
na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy
a uplatní si u Veriteľa nárok na odklad splátok,
4.3. v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí obdobia niektorého odkladu
splátok podľa čl. VII bod 10.
Ak však už má Dlžník ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (t.j. nemá
nárok na odklad splátok podľa článku VII. Zmluvy), je povinný začať splácať Pôžičku a
uhradiť prvú splátku Pôžičky v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Pôžička
poukázaná v prospech účtu Dlžníka; nie je pritom rozhodujúce, či Dlžník ukončil
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole a/alebo fakulte uvedenej na
prvej strane Zmluvy alebo na inej vysokej škole a/alebo fakulte.
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5.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli: Ak Dlžník
počas účinnosti tejto Zmluvy študuje paralelne na druhom stupni vysokoškolského štúdia
aj na inej vysokej škole a/alebo fakulte ako tej, ktorá je uvedená na prvej strane Zmluvy
alebo ak Dlžník čerpá Pôžičku v rámci vysokoškolského štúdia prvého stupňa (tzn. na
prvej strane Zmluvy je uvedené vysokoškolské štúdium prvého stupňa), avšak študuje
paralelne aj na druhom stupni vysokoškolského štúdia bez ohľadu na to, či ide o štúdium
na vysokej škole a/alebo fakulte uvedenej na prvej strane Zmluvy alebo na inej vysokej
škole a/alebo fakulte (ďalej len „Ďalšie vysokoškolské štúdium druhého stupňa“),
a zároveň Dlžník riadne ukončí toto Ďalšie vysokoškolské štúdium druhého stupňa skôr,
než ukončí štúdium, v rámci ktorého Pôžičku čerpal, vzniká Dlžníkovi povinnosť začať
splácať Pôžičku a uhradiť prvú splátku Pôžičky v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po
dvoch mesiacoch odkladu splátok po riadnom skončení Ďalšieho vysokoškolského
štúdia druhého stupňa, t.j. tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom Dlžník po prvý
raz riadne skončil študijný program druhého stupňa.
Ak však už má Dlžník ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (t.j. nemá
nárok na odklad splátok podľa článku VII. Zmluvy), je povinný začať splácať Pôžičku a
uhradiť prvú splátku Pôžičky v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Pôžička
poukázaná v prospech účtu Dlžníka; je pritom nerozhodné, či Dlžník ukončil
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole a/alebo fakulte uvedenej na
prvej strane Zmluvy alebo na inej vysokej škole a/alebo fakulte.

6.

Dlžník, ktorý je študentom na treťom stupni vysokoškolského štúdia, je povinný začať
splácať Pôžičku a uhradiť prvú splátku Pôžičky v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v
ktorom bola Pôžička poukázaná v prospech účtu Dlžníka.

7.

Ak je Dlžník študentom študijného programu prvého stupňa alebo druhého stupňa
vysokoškolského štúdia, Pôžička sa začína úročiť od prvého dňa v kalendárnom
mesiaci, v ktorom má Dlžník povinnosť začať Pôžičku splácať podľa niektorého z bodov
3., 4. alebo 5. tohto článku Zmluvy. Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou vo výške
uvedenej na prvej strane Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

8.

Ak je Dlžník študentom študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia,
Pôžička sa začína úročiť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola Pôžička
poukázaná v prospech účtu Dlžníka. Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou vo výške
uvedenej na prvej strane Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

9.

Lehota splatnosti Pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola Pôžička poskytnutá, avšak lehota splatnosti Pôžičky neplynie, t.j.
do lehoty splatnosti uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy sa nezapočítava:
9.1. čas štúdia na vysokej škole, ak Dlžník nemá ešte ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa,
9.2. čas odkladu podľa bodov 3., 4. a 5. tohto článku Zmluvy,
9.3. čas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak sú splnené podmienky
odkladu podľa bodu 10. čl. VII. tejto Zmluvy,
9.4. čas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak sú splnené podmienky odkladu
podľa bodu 10. čl. VII. tejto Zmluvy.

10. Lehotu splatnosti uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy je možné predĺžiť dohodou
zmluvných strán, avšak len na základe odôvodnenej žiadosti Dlžníka, pričom lehota
splatnosti Pôžičky nemôže byť dlhšia ako 20 rokov.
11. Dlžník je povinný a zároveň oprávnený začať splácať Pôžičku, až keď sa stane splatnou
prvá splátka Pôžičky podľa niektorého z bodov 3. až 6. tohto článku Zmluvy. Ak Dlžník
začne splácať Pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka Pôžičky, je
povinný uhradiť Veriteľovi poplatok za predčasné splátky podľa Sadzobníka poplatkov a
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náhrad, a to z každej predčasnej splátky, t.j. splátky uhradenej pred splatnosťou prvej
splátky Pôžičky.
12. Dlžník je povinný splácať Pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch
nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky uvedená na prvej strane tejto Zmluvy
alebo výška zmenenej mesačnej splátky, ak došlo k jej zmene na základe oznámenia
Veriteľa v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Riadne splátky“). Dlžník je oprávnený
v jednotlivých mesiacoch splácať Pôžičku buď Riadnymi splátkami alebo splátkami,
ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku Riadnych splátok (ďalej len
„Mimoriadne splátky“). Za Mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou Dlžník
jednorazovo splatí Veriteľovi celý zostatok dlhu (zostatok dlhu pozostáva zo súčtu
nesplatenej Pôžičky, minulých nesplatených pôžičiek, úrokov, poplatkov, náhrad
a sankcií naúčtovaných podľa tejto Zmluvy a prípadných v minulosti uzatvorených
zmlúv), ak je táto splátka vyššia ako Riadna splátka (tzv. predčasné splatenie Pôžičky).
Ak bude Dlžník v určitých mesiacoch splácať Pôžičku Mimoriadnymi splátkami, je
povinný uhradiť Veriteľovi poplatok za Mimoriadne splátky podľa Sadzobníka poplatkov
a náhrad. Jedenkrát ročne v mesiaci júl je Dlžník oprávnený vykonať jednu Mimoriadnu
splátku bez povinnosti uhradiť Veriteľovi poplatok za Mimoriadne splátky.
13. Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že úhrada
vopred niekoľkých mesačných Riadnych splátok splatných v budúcnosti („predplatenie“
Riadnych splátok) nie je možná a každá úhrada mesačnej splátky prevyšujúca Riadnu
splátku sa bude považovať za Mimoriadnu splátku.
14. Dlžník berie na vedomie, že v prípade, ak bude zostatok Pôžičky, resp. nesplatený
zostatok dlhu nižší, ako výška Riadnej splátky, bude sa výška poslednej splátky rovnať
tomuto zostatku dlhu, pričom o výške tohto zostatku bude Veriteľ informovať Dlžníka.
15. Dlžník je povinný hradiť splátky Pôžičky, ako aj jednorazové úhrady Pôžičky alebo jej
časti predpokladané touto Zmluvou alebo zákonom, ako aj akékoľvek iné peňažné
plnenia podľa tejto Zmluvy alebo zákona, iba niektorým z nasledovných spôsobov:
15.1. bezhotovostným prevodom na účet Veriteľa uvedený na prvej strane tejto Zmluvy
alebo,
15.2. v hotovosti priamo do pokladne Veriteľa, pričom v priebehu jedného kalendárneho
mesiaca môže Dlžník vykonať iba jednu hotovostnú platbu, ktorá je maximálne
300 eur (slovom: tristo eur).
Povinným údajom pri uskutočnení každej platby Dlžníka je variabilný symbol,
ktorým je rodné číslo Dlžníka.
16. Splátka Pôžičky alebo iná suma zaplatená Dlžníkom podľa Zmluvy sa považuje za
uhradenú až okamihom jej pripísania na účet Veriteľa a za podmienky, že bude riadne
identifikovaná. Pri nesprávnom uvedení variabilného symbolu, ktorým je rodné číslo
Dlžníka, je Dlžník povinný bez zbytočného odkladu, od kedy sa o svojom omyle
dozvedel, písomne informovať Veriteľa, že neuviedol alebo nesprávne uviedol variabilný
symbol. Ak Dlžník uhradí Veriteľovi sumu, ktorú nebude možné identifikovať z dôvodu
neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu, považuje sa táto suma
za uhradenú až okamihom jej identifikácie.
17. Ak je Dlžník v omeškaní so zaplatením jednej alebo viacerých splátok Pôžičky, ním
vykonaná úhrada na účet Veriteľa sa považuje za úhradu tej splátky, resp. splátok,
s ktorými je Dlžník najdlhšie v omeškaní.
18. V prípade, ak Dlžník zanedbá svoju oznamovaciu povinnosť o prerušení štúdia alebo
skončení štúdia (bod 1. čl. V.) a Veriteľ sa ani inak nedozvie o týchto skutočnostiach, má
sa za to, že Dlžník riadne skončil štúdium v mesiaci uvedenom v Zmluve ako
predpokladaný dátum riadneho skončenia štúdia (ďalej len „Predpokladané
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skončenie“), pričom od tohto Predpokladaného skončenia sa odvíja splatnosť prvej
splátky Pôžičky. Ak následne vyjde najavo, že Dlžník prerušil štúdium alebo skončil
štúdium skôr ako v termíne Predpokladaného skončenia, je Veriteľ oprávnený
požadovať od Dlžníka jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by mal Dlžník
zaplatiť, ak by si svoju oznamovaciu povinnosť riadne splnil (ďalej len „Zameškané
splátky“). Odo dňa skutočného prerušenia štúdia alebo skončenia štúdia až do
jednorazovej úhrady Zameškaných splátok sa celý neuhradený zostatok Pôžičky, resp.
nesplatený zostatok dlhu úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %. Ak Dlžník tieto
Zameškané splátky v lehote určenej Veriteľom jednorazovo neuhradí a zároveň je výška
Zameškaných splátok vyššia ako trojnásobok Riadnej splátky, je Veriteľ oprávnený
žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. nesplateného zostatku dlhu.
19. V prípade, ak Dlžník zanedbá svoju oznamovaciu povinnosť o riadnom skončení
akéhokoľvek vysokoškolského štúdia druhého stupňa (bod 2. čl. V.) a následne vyjde
najavo, že (i) Dlžník mal už v čase uzatvorenia Zmluvy ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa alebo že (ii) riadne a skôr ukončil vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa na inej vysokej škole a/alebo fakulte ako tej, ktorá je uvedená na prvej
strane Zmluvy alebo že (iii) riadne a skôr ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa pri inom štúdiu ako tom, v rámci ktorého čerpal Pôžičku a v dôsledku toho mala
u Dlžníka skôr nastať splatnosť prvej splátky Pôžičky (podľa bodu 5. tohto článku
Zmluvy), je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka jednorazovú úhradu všetkých
splátok, ktoré by mal Dlžník zaplatiť, ak by si svoju oznamovaciu povinnosť riadne splnil
(ďalej len „Zameškané splátky“). Odo dňa riadneho skončenia Ďalšieho
vysokoškolského štúdia druhého stupňa (bod 5. tohto článku Zmluvy) až do
jednorazovej úhrady Zameškaných splátok sa celý neuhradený zostatok Pôžičky, resp.
nesplatený zostatok dlhu úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %. Ak Dlžník tieto
Zameškané splátky v lehote určenej Veriteľom jednorazovo neuhradí a zároveň je výška
Zameškaných splátok vyššia ako trojnásobok Riadnej splátky, je Veriteľ oprávnený
žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. nesplateného zostatku dlhu.
20. V prípade, ak Dlžník neoznámi Veriteľovi, že pokračuje v štúdiu z dôvodu
Nadštandardnej dĺžky štúdia a Veriteľ sa ani inak nedozvie o tejto skutočnosti, má sa za
to, že Dlžník skončil štúdium v termíne Predpokladaného skončenia, od ktorého sa
odvíja splatnosť prvej splátky Pôžičky. Ak následne vyjde najavo, že Dlžník v termíne
Predpokladaného skončenia štúdium neukončil z dôvodu Nadštandardnej dĺžky štúdia,
bude splatnosť Pôžičky odložená počas doby tejto Nadštandardnej dĺžky štúdia, ak o to
Dlžník písomne Veriteľa požiada podľa čl. VII. tejto Zmluvy.
21. Ak sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením viac než troch splátok Pôžičky, je
Veriteľ oprávnený:
21.1. žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie celej Pôžičky, resp. nesplateného zostatku
dlhu v lehote určenej Veriteľom vo výzve, alebo
21.2. umožniť Dlžníkovi pokračovať v splácaní Pôžičky za podmienky, že Dlžník uhradí
zameškané splátky Pôžičky v lehote určenej Veriteľom v písomnej výzve.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zvolený postup podľa tohto bodu Zmluvy je na
uvážení Veriteľa a Dlžník nemá nárok, aby mu napriek omeškaniu Veriteľ umožnil
pokračovať v splácaní Pôžičky podľa bodu 21.2. tohto článku Zmluvy. Veriteľ vyzve
Dlžníka na jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. nesplateného zostatku dlhu alebo na
úhradu zameškaných splátok písomnou výzvou.
22. Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať Dlžníkovi upomienku v prípade, ak je
v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok Pôžičky.
23. Veriteľ je oprávnený žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie Pôžičky, resp.
nesplateného zostatku dlhu aj v prípade, ak:
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23.1. Dlžník, v prípade smrti Ručiteľa, nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku
novým ručiteľom,
23.2. Dlžník nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom, ak nastane
ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností vo vzťahu k Ručiteľovi a Ručiteľ:
23.2.1 sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
23.2.2 vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
23.2.3 začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
23.2.4 bude podaný návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie
iného podobného konania voči Ručiteľovi alebo jeho majetku;
23.2.5 dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného
správcu, reštrukturalizačného správcu voči Ručiteľovi;
23.2.6 bude podaný voči Ručiteľovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo
na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného
rozhodnutia;
23.2.7 nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.
23.3 Dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. alebo bodu 2. čl. V. tejto
Zmluvy; tým nie je dotknuté oprávnenie Veriteľa požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty podľa článku V. tejto Zmluvy,
23.4. Dlžník zanedbá iné oznamovacie povinnosti podľa tejto Zmluvy, alebo povinnosť
predložiť Veriteľovi príslušný doklad v prípadoch stanovených touto Zmluvou; tým
nie je dotknuté oprávnenie Veriteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
článku V. tejto Zmluvy.
VII.
Odklad splátok
1.

Počas odkladu splátok podľa tohto článku Zmluvy nie je Dlžník povinný hradiť Veriteľovi
žiadne splátky Pôžičky a Pôžička je úročená úrokovou sadzbou vo výške podľa bodu
6.1. čl. III. tejto Zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť Dlžníka uhradiť Veriteľovi tie
splátky Pôžičky, ktoré sa stali splatné už pred odkladom splátok. Základnou
podmienkou, ktorá musí byť splnená pre priznanie nároku na odklad splátok podľa tohto
článku Zmluvy, je neexistencia omeškaných splátok Pôžičky, tzn. odklad splátok je
možný len v prípade, ak Dlžník nemá nedoplatok na splátkach Pôžičky splatných v čase
posudzovania žiadosti o odklad splátok.

2.

Dlžník má nárok na odklad splátok, ak je študentom vysokej školy v Slovenskej
republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a nemá ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa. Odklad splátok z dôvodu štúdia je možný celkovo na sedem
rokov, pričom nemusí ísť o súvislých sedem rokov. Dlžník má nárok na odklad splátok aj
z dôvodu trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky, a to najviac celkovo na päť
rokov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že do celkového obdobia odkladu splátok
z dôvodu štúdia a/alebo trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa započítava
obdobie odkladov splátok z dôvodu štúdia a/alebo materskej alebo rodičovskej
dovolenky, ktoré Veriteľ alebo jeho právny predchodca poskytol Dlžníkovi na základe
akejkoľvek zmluvy o pôžičke, ktorá bola nahradená touto Zmluvou v zmysle čl. X. bod 3
tejto Zmluvy. Dlžník má tiež nárok na odklad splátok okrem vyššie uvedených dôvodov
aj počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.

3.

Ak Dlžník, ktorý nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po skončení
alebo prerušení vysokoškolského štúdia prvého stupňa pokračuje pred uplynutím lehoty
odkladu podľa bodu 3. čl. VI. Zmluvy v ďalšom vysokoškolskom štúdiu prvého alebo
druhého stupňa, je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad splácania Pôžičky na
obdobie ďalšieho vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa. V prípade, ak
12

Rovnopis 1

Dlžník podá žiadosť o odklad a preukáže pokračovanie v štúdiu ešte pred uplynutím
lehoty odkladu podľa bodu 3. čl. VI. Zmluvy, nevzniká Dlžníkovi v súvislosti s ukončením
vysokoškolského štúdia prvého stupňa povinnosť začať Pôžičku splácať.
4.

Ak Dlžník, ktorý nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po skončení
alebo prerušení vysokoškolského štúdia prvého stupňa nepokračuje pred uplynutím
lehoty odkladu podľa bodu 3. čl. VI. Zmluvy v ďalšom vysokoškolskom štúdiu prvého
alebo druhého stupňa (t.j. Dlžníkovi vznikne povinnosť začať Pôžičku splácať) a začne
opätovne študovať študijný program prvého alebo druhého stupňa až neskôr po uplynutí
lehoty odkladu podľa bodu 3. čl. VI. Zmluvy, je oprávnený písomne požiadať Veriteľa
o odklad splácania Pôžičky na obdobie vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého
stupňa.

5.

Ak Dlžník, ktorý nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po prerušení
alebo po inom ako riadnom skončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa pokračuje
pred uplynutím lehoty odkladu podľa bodu 4. čl. VI. Zmluvy v ďalšom vysokoškolskom
štúdiu prvého alebo druhého stupňa, je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad
splácania Pôžičky na obdobie ďalšieho vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého
stupňa. V prípade, ak Dlžník podá žiadosť o odklad a preukáže pokračovanie v štúdiu
ešte pred uplynutím lehoty odkladu podľa bodu 4. čl. VI. Zmluvy, nevzniká Dlžníkovi
v súvislosti s prerušením štúdia alebo iným ako riadnym ukončením vysokoškolského
štúdia druhého stupňa povinnosť začať Pôžičku splácať.

6.

Ak Dlžník, ktorý nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po prerušení
alebo po inom ako riadnom skončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa
nepokračuje pred uplynutím lehoty odkladu podľa bodu 4. čl. VI. Zmluvy v ďalšom
vysokoškolskom štúdiu prvého alebo druhého stupňa (t.j. Dlžníkovi vznikne povinnosť
začať Pôžičku splácať) a začne opätovne študovať študijný program prvého alebo
druhého stupňa až neskôr po uplynutí lehoty odkladu podľa bodu 4. čl. VI. Zmluvy, je
oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad splácania Pôžičky na obdobie
vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.

7.

K žiadosti o odklad podľa niektorého z bodov 3. až 6. tohto článku Zmluvy je Dlžník
povinný predložiť doklad preukazujúci ďalšie vysokoškolské štúdium prvého alebo
druhého stupňa, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o odklad.
Dlžník má zároveň povinnosť k žiadosti o odklad podľa niektorého z bodov 3. až 6. tohto
článku Zmluvy okrem dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete predložiť doklad
preukazujúci prerušenie alebo skončenie vysokoškolského štúdia toho ktorého stupňa.
Bez predloženia dokladov uvedených v tomto bode Zmluvy nie je odklad splácania
možný. Odklad sa vykoná v prípade, ak bude Dlžník spĺňať všetky podmienky tohto
odkladu, a to mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bolo Veriteľovi doručené
potvrdenie o štúdiu. Dlžník je povinný uhradiť Veriteľovi všetky splátky, ktorých splatnosť
už nastala z dôvodu ukončenia alebo prerušenia vysokoškolského štúdia podľa bodov 3.
až 6. tohto článku Zmluvy a to až do vykonania odkladu podľa tohto bodu Zmluvy.
V žiadosti o odklad je Dlžník povinný uviesť predpokladaný dátum riadneho skončenia
začatého vysokoškolského štúdia (mesiac a rok) prvého alebo druhého stupňa, ktorý sa
považuje za nový termín Predpokladaného skončenia.

8.

Ak nastane počas obdobia odkladu splátok podľa niektorého z bodov 3. až 6. tohto
článku Zmluvy skutočnosť uvedená v bode 1. čl. V. alebo v bode 2. čl. V. Zmluvy, má
Dlžník oznamovaciu povinnosť v zmysle uvedeného bodu 1. alebo bodu 2. čl. V. a
zároveň je Dlžník povinný pokračovať v splácaní Pôžičky. Dlžník je povinný pokračovať
v splácaní Pôžičky počnúc mesiacom nasledujúcim po odklade podľa bodov 3. alebo 4.
alebo 5. čl. VI. Zmluvy.
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9.

Ak Dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť o tom, že pokračuje v štúdiu z dôvodu
Nadštandardnej dĺžky štúdia, t.j. vznikne mu povinnosť začať splácať Pôžičku na
základe termínu Predpokladaného skončenia, je oprávnený písomne požiadať Veriteľa
o odklad splácania Pôžičky počas obdobia Nadštandardnej dĺžky štúdia. K žiadosti
o odklad je Dlžník povinný predložiť doklad preukazujúci štúdium. Bez predloženia tohto
dokladu nie je odklad splácania možný. Odklad sa vykoná mesiacom nasledujúcim po
mesiaci, v ktorom bolo Veriteľovi doručené potvrdenie o štúdiu. Dlžník je povinný uhradiť
Veriteľovi všetky splátky, ktorých splatnosť nastala na základe Predpokladaného
skončenia až do vykonania odkladu podľa tohto bodu Zmluvy. V žiadosti o odklad je
Dlžník povinný uviesť predpokladaný dátum riadneho skončenia štúdia (mesiac a rok),
ktorý sa považuje za nový termín Predpokladaného skončenia. Ak nastane počas
obdobia odkladu splácania podľa tohto bodu skutočnosť uvedená v bode 1. čl. V. alebo
v bode 2. čl. V. Zmluvy, má Dlžník oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. alebo bodu 2.
čl. V. a zároveň je Dlžník povinný splácať Pôžičku počnúc mesiacom nasledujúcim po
odklade podľa bodov 3. alebo 4. alebo 5. čl. VI. Zmluvy.

10. Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad splácania Pôžičky:
A. počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak budú splnené
nasledovné podmienky:
10.1. Dlžník z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku
prerušil vysokoškolské štúdium, a zároveň
10.2. Dlžník oznámil Veriteľovi najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia štúdia
nástup na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku a v lehote najneskôr
do jedného mesiaca od prerušenia štúdia požiadal Veriteľa o odklad splátok.
Odklad splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je
možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov. K žiadosti
o odklad splátok je Dlžník povinný predložiť doklad preukazujúci prerušenie štúdia
a doklad preukazujúci nástup na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (napr.
potvrdenie Sociálnej poisťovne, zamestnávateľa alebo lekára o nástupe na materskú
dovolenku, potvrdenie zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne o nástupe na
rodičovskú dovolenku alebo doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok
a fotokópiu rodného listu dieťaťa). Predložené doklady nesmú byť staršie ako 30 dní ku
dňu doručenia žiadosti o odklad splátok. Bez predloženia týchto dokladov nie je odklad
splácania možný. Odklad sa vykoná v prípade, ak bude Dlžník spĺňať všetky podmienky
tohto odkladu, a to mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola Veriteľovi
doručená žiadosť o odklad. V žiadosti o odklad je Dlžník povinný uviesť predpokladané
trvanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má byť splácanie
Pôžičky odložené.
B.. počas trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak budú splnené nasledovné
podmienky:
10.3.Dlžník z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu prerušil vysokoškolské
štúdium, a zároveň
10.4. Dlžník oznámil Veriteľovi najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia štúdia
nástup na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a v lehote najneskôr do jedného
mesiaca od prerušenia štúdia požiadal Veriteľa o odklad splátok.
Odklad splátok z dôvodu trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na obdobie
trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, vrátane prípadného trvania nariadenia výkonu
mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. K žiadosti o odklad splátok
je Dlžník povinný Veriteľovi predložiť doklad preukazujúci prerušenie štúdia a oznámenie
Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej
vojenskej prípravy. Predložené doklady nesmú byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia
žiadosti o odklad splátok. Bez predloženia týchto dokladov nie je odklad splácania
možný. Odklad sa vykoná v prípade, ak bude Dlžník spĺňať všetky podmienky tohto
odkladu, a to mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola Veriteľovi doručená
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žiadosť o odklad. V žiadosti o odklad je Dlžník povinný uviesť predpokladané trvanie
dobrovoľnej vojenskej prípravy, počas ktorej má byť splácanie Pôžičky odložené.
11. Nárok na odklad splátok podľa bodov 3. až 6. a podľa bodov 9. a 10. tohto článku
Zmluvy si musí Dlžník písomne uplatniť u Veriteľa a zároveň predložiť všetky doklady
podľa tejto Zmluvy, inak Dlžník tento nárok nemá.
12. Veriteľ posúdi každú žiadosť Dlžníka o odklad splátok podľa tohto článku Zmluvy bez
zbytočného odkladu a ak budú splnené podmienky na priznanie nároku na odklad, bude
Dlžníkovi zaslané písomné potvrdenie o odklade s uvedením predpokladaného trvania
obdobia odkladu. Ak nebudú splnené podmienky na priznanie nároku na odklad, zašle
Veriteľ Dlžníkovi písomné oznámenie, že na odklad splátok mu nárok nevznikol.
13. Zánik niektorej zo skutočností, ktoré sú dôvodom odkladu splácania podľa tohto článku
Zmluvy, je Dlžník povinný písomne oznámiť Veriteľovi do 14 dní od zániku takej
skutočnosti.
14. Dlžník je tiež povinný písomne oznámiť a preukázať Veriteľovi, že dôvod odkladu splátok
trvá aj po uplynutí predpokladaného trvania obdobia odkladu uvedeného v potvrdení
Veriteľa o odklade. Ak Dlžník neoznámi Veriteľovi, že dôvody odkladu splátok ďalej
trvajú aj po uplynutí obdobia uvedeného v potvrdení Veriteľa o odklade, má sa za to, že
dôvody odkladu uplynutím tohto obdobia pominuli a Dlžník je povinný začať Pôžičku
splácať alebo pokračovať v jej splácaní v súlade s touto Zmluvou.
15. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že aj
Dlžník, ktorému bol potvrdený odklad počas trvania materskej dovolenky alebo
rodičovskej dovolenky alebo počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa bodu
10. tohto článku Zmluvy, je povinný plniť oznamovacie povinnosti podľa čl. V. Zmluvy,
najmä je povinný oznámiť Veriteľovi akékoľvek skončenie štúdia počas trvania odkladu
z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu výkonu
dobrovoľnej vojenskej prípravy. Ak počas trvania odkladu dôjde k akémukoľvek
skončeniu vysokoškolského štúdia, avšak materská dovolenka alebo rodičovská
dovolenka alebo výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy Dlžníka naďalej trvá, považuje sa
odklad pôvodne potvrdený podľa bodu 10. tohto článku Zmluvy za osobitný odklad podľa
článku VIII. Zmluvy, a to po uplynutí zákonného odkladu podľa bodov 3., 4. alebo 5. čl.
VI. Zmluvy. Po uplynutí zákonného odkladu podľa bodov 3., 4. alebo 5. čl. VI. Zmluvy sa
na odklad pôvodne potvrdený podľa bodu 10. tohto článku Zmluvy vzťahujú ustanovenia
osobitného odkladu, vrátane povinnosti Dlžníka počas trvania materskej dovolenky
alebo rodičovskej dovolenky alebo počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy
uhrádzať úroky z istiny a Dlžníkovi bude zaslané vyčíslenie výšky mesačných splátok
úrokov, ktoré je Dlžník počas trvania obdobia osobitného odkladu splátok povinný hradiť.
Ak počas trvania odkladu dôjde k opätovnému nástupu na štúdium avšak materská
dovolenka alebo rodičovská dovolenka naďalej trvá, považuje sa odklad pôvodne
potvrdený podľa bodu 10. tohto článku Zmluvy za odklad podľa bodu 2. tohto článku
Zmluvy.
16. Ak vyjde najavo, že skutočnosti, na základe ktorých bol vykonaný odklad splátok,
pominuli skôr, ako to Dlžník oznámil Veriteľovi, alebo skôr, ako uplynulo obdobie
odkladu uvedené v potvrdení Veriteľa o odklade, je Veriteľ oprávnený požadovať od
Dlžníka jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by mal Dlžník zaplatiť, ak by svoju
oznamovaciu povinnosť splnil riadne (ďalej len „Zameškané splátky“). Odo dňa
skutočného ukončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo
ukončenia výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy až do jednorazovej úhrady
Zameškaných splátok sa celý nesplatený zostatok Pôžičky, resp. nesplatený zostatok
dlhu úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %. Ak Dlžník tieto Zameškané splátky
v lehote určenej Veriteľom jednorazovo neuhradí a zároveň je výška Zameškaných
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splátok vyššia ako trojnásobok Riadnej splátky, je Veriteľ oprávnený žiadať od Dlžníka
jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. nesplateného zostatku dlhu.
VIII.
Osobitný odklad splátok
1.

Ak Dlžník, ktorému už plynie lehota splatnosti, t.j. je povinný Pôžičku splácať a zároveň
nemá nárok na odklad splátok podľa niektorého z bodov čl. VII. tejto Zmluvy:
1.1. nastúpi na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo
1.2. je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač
o zamestnanie alebo
1.3. vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu, a zároveň
1.4. písomne oznámi túto skutočnosť Veriteľovi a zároveň
1.5. písomne požiada Veriteľa o osobitný odklad splátok istiny Pôžičky,
je povinný počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas doby
evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača
o zamestnanie alebo počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy uhrádzať len úroky z
istiny Pôžičky (osobitný odklad splátok). O osobitný odklad splátok môže požiadať aj
Dlžník, ktorý ešte nie je povinný Pôžičku splácať z dôvodu plynutia lehôt zákonného
odkladu podľa bodov 3., 4. alebo 5. čl. VI. Zmluvy, ak takýto Dlžník nemá nárok na
odklad splátok podľa niektorého z bodov čl. VII. tejto Zmluvy a nastúpil na materskú
dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je evidovaný príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie alebo vykonáva dobrovoľnú
vojenskú prípravu a zároveň písomne oznámil túto skutočnosť Veriteľovi. Ak Dlžník
požiada o osobitný odklad splátok, tým nie je dotknutá povinnosť Dlžníka uhradiť
Veriteľovi tie splátky Pôžičky, ktoré sa stali splatné už pred osobitným odkladom splátok.
Základnou podmienkou, ktorá musí byť splnená pre priznanie nároku na osobitný odklad
splátok podľa tohto článku Zmluvy, je neexistencia omeškaných splátok Pôžičky, tzn.
odklad splátok je možný len v prípade, ak Dlžník nemá nedoplatok na splátkach Pôžičky
splatných v čase posudzovania žiadosti o odklad splátok.

2.

Počas obdobia osobitného odkladu splátok podľa tohto článku Zmluvy je Pôžička
úročená úrokovou sadzbou vo výške podľa bodu 6.2 čl. III. Zmluvy.

3.

Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie
osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je
možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny
z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Obdobie osobitného
odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny)z dôvodu trvania dobrovoľnej vojenskej
prípravy je možné na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé
prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej
prípravy. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu
splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

4.

K žiadosti o osobitný odklad splátok je Dlžník povinný predložiť doklad, ktorý nesmie byť
starší ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o osobitný odklad, preukazujúci nástup na
materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (napr. potvrdenie Sociálnej poisťovne,
zamestnávateľa alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku, potvrdenie
zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne o nástupe na rodičovskú dovolenku alebo
doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok a fotokópiu rodného listu dieťaťa),
doklad o zaradení Dlžníka do evidencie príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny ako uchádzača o zamestnanie alebo oznámenie Personálneho úradu
ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Bez
predloženia tohto dokladu nie je odklad splácania istiny možný. Odklad sa vykoná
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v prípade, ak bude Dlžník spĺňať všetky podmienky tohto odkladu, a to mesiacom
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola Veriteľovi doručená žiadosť o osobitný odklad,
resp. mesiacom nasledujúcim po uplynutí lehoty zákonného odkladu podľa bodov 3., 4.
alebo 5. čl. VI. Zmluvy, ak o odklad požiada Dlžník, ktorý v čase podania žiadosti ešte
nie je povinný Pôžičku splácať z dôvodu, že mu neuplynula lehota zákonného odkladu.
V žiadosti o odklad je Dlžník povinný uviesť predpokladané trvanie materskej dovolenky
alebo rodičovskej dovolenky, predpokladané trvanie zaradenia do evidencie uchádzačov
o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
predpokladané trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy, počas ktorej má byť splácanie
istiny odložené.
5.

Veriteľ posúdi žiadosť Dlžníka o osobitný odklad splátok podľa tohto článku Zmluvy bez
zbytočného odkladu a ak budú splnené podmienky na priznanie nároku na osobitný
odklad, bude Dlžníkovi zaslané písomné potvrdenie o odklade s uvedením
predpokladaného trvania obdobia odkladu a s uvedením výšky mesačných splátok
úrokov, ktoré je Dlžník počas trvania obdobia osobitného odkladu splátok povinný hradiť.
Ak nebudú splnené podmienky na priznanie nároku na osobitný odklad, zašle Veriteľ
Dlžníkovi písomné oznámenie, že na osobitný odklad splátok mu nevznikol nárok.

6.

Ukončenie trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vyradenie
z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo ukončenie dobrovoľnej vojenskej prípravy je Dlžník povinný písomne
oznámiť Veriteľovi do 14 dní.

7.

Dlžník je tiež povinný písomne oznámiť a preukázať Veriteľovi, že dôvod osobitného
odkladu splátok trvá aj po uplynutí predpokladaného trvania obdobia odkladu uvedeného
v potvrdení Veriteľa o odklade. Ak Dlžník neoznámi Veriteľovi, že dôvody osobitného
odkladu splátok ďalej trvajú aj po uplynutí obdobia uvedeného v potvrdení Veriteľa
o odklade, má sa za to, že dôvody osobitného odkladu uplynutím tohto obdobia pominuli
a Dlžník je povinný pokračovať v splácaní istiny a úrokov Pôžičky mesiacom
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k uplynutiu predpokladaného obdobia
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vyradenia z evidencie uchádzačov
o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
ukončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy.

8.

Ak vyjde najavo, že k ukončeniu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, k
vyradeniu z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo k ukončeniu dobrovoľnej vojenskej prípravy došlo skôr,
ako to Dlžník oznámil Veriteľovi, alebo skôr, ako uplynulo obdobie osobitného odkladu
uvedené v potvrdení Veriteľa o odklade, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka
jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by mal Dlžník zaplatiť, ak by svoju
oznamovaciu povinnosť splnil riadne (ďalej len „Zameškané splátky“). Odo dňa
skutočného ukončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vyradenia
z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo ukončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy až do jednorazovej úhrady
Zameškaných splátok sa celý nesplatený zostatok Pôžičky, resp. nesplatený zostatok
dlhu úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %. Ak Dlžník tieto Zameškané splátky
v lehote určenej Veriteľom jednorazovo neuhradí a zároveň je výška Zameškaných
splátok vyššia ako trojnásobok Riadnej splátky, je Veriteľ oprávnený žiadať od Dlžníka
jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. nesplateného zostatku dlhu.

9.

Dlžník je povinný pokračovať v splácaní Pôžičky mesačnými splátkami vo výške
uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom
došlo k ukončeniu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, k vyradeniu
z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo k ukončeniu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
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10. Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad splácania Pôžičky alebo istiny
Pôžičky aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Žiadosť Dlžníka o odklad splátok musí byť
odôvodnená. Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok. Pri
odklade splátok z iného kvalifikovaného dôvodu platia primerane ustanovenia tohto
článku Zmluvy.
IX.
Odpis istiny
1.

Nesplatená istina Pôžičky sa zníži o jedno percento za každý rok vykonávania
zárobkovej činnosti, ak Dlžník, ktorý je zároveň daňovník s neobmedzenou daňovou
povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v znení zákona č. 534/2005 Z. z., preukáže
Veriteľovi, že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej
činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia
diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý je zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov
počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky.

2.

Výkonom zárobkovej činnosti sa na účely tohto článku Zmluvy rozumie:
2.1. vykonávanie závislej činnosti, t.j. pracovný pomer uzatvorený na základe
pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer,
2.2. vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia na
výkon činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo iného oprávnenia na
výkon činnosti slobodného povolania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti ak
Dlžník podniká podľa osobitného predpisu,
2.3. vykonávanie činností na základe mandátnej zmluvy, licenčnej zmluvy,
vydavateľskej zmluvy, autorskej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo akejkoľvek inej
zmluvy, ktorá zakladala pre Dlžníka nárok na príjem z použitia diela alebo použitia
umeleckého výkonu.

3.

Pôžička sa zníži o 1% za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti podľa bodu 2. tohto
článku Zmluvy počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky, a to
z aktuálnej výšky nesplatenej istiny Pôžičky vyčíslenej ku dňu, kedy Dlžník preukáže
Veriteľovi, že splnil všetky podmienky na vykonanie odpisu. Splnenie podmienok na
vykonanie odpisu Veriteľ posudzuje a vyhodnocuje až po uplynutí obdobia 5-tich
rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky.

4.

Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku na odpis podľa bodov 1. a 2.
tohto článku Zmluvy sa započítava čas trvania invalidity Dlžníka, ak u neho invalidita
vznikla počas výkonu zárobkovej činnosti alebo v dôsledku výkonu zárobkovej činnosti.

5.

Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku na odpis podľa bodov 1. a 2.
tohto článku Zmluvy sa započítava trvanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
v celkovej dĺžke najviac tri roky.

6.

Dlžník je povinný preukázať Veriteľovi, že splnil podmienky na vykonanie odpisu podľa
bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy, a to predložením potvrdení od zamestnávateľov
(potvrdenie zamestnávateľa o vzniku a trvaní pracovného pomeru na tlačive Veriteľa
alebo obdobné potvrdenie zamestnávateľa, ktoré bude obsahovať jednoznačnú
identifikáciu Dlžníka a ďalšie údaje požadované Veriteľom) alebo od príslušného
daňového úradu, z ktorých musí vyplývať čas, počas ktorého Dlžník vykonával
zárobkovú činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej
samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého

18

Rovnopis 1

výkonu, ktorý je zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov. Odpis nie je možné vykonať,
ak Dlžník nepreukáže Veriteľovi, že podmienky na vykonanie odpisu splnil.
7.

Veriteľ najneskôr v lehote do jedného mesiaca po tom ako uplynie päťročná lehota od
začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky vyzve Dlžníka na predloženie dokladov
preukazujúcich, že Dlžník splnil podmienky vykonania odpisu za obdobie prvých piatich
rokov od začatia plynutia lehoty splatnosti pôžičky podľa tohto článku Zmluvy. Ak Dlžník
tieto doklady v určenej lehote nepredloží, má sa za to, že podmienky na vykonanie
odpisu Pôžičky k určenému termínu nesplnil. Tým nie je dotknuté právo Dlžníka
v budúcnosti preukázať Veriteľovi splnenie podmienok na vykonanie odpisu a požiadať
o vykonanie odpisu Pôžičky, avšak Veriteľ nie je povinný zasielať Dlžníkovi ďalšiu výzvu
na predloženie dokladov. V tom prípade Veriteľ vykoná odpis Pôžičky až po tom, čo mu
Dlžník doručí písomnú žiadosť o vykonanie odpisu spolu s dokladmi preukazujúcimi
splnenie podmienok na vykonanie odpisu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na
účely odpisu podľa tohto článku Zmluvy posudzuje len obdobie prvých piatich rokov od
začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky.

8.

Odpis Pôžičky podľa tohto článku Zmluvy oznámi Veriteľ Dlžníkovi písomne. Vykonaním
odpisu Pôžičky sa znižuje nesplatený zostatok Pôžičky, resp. nesplatený zostatok dlhu.
Výška mesačnej splátky Pôžičky sa nemení.

9.

Dlžník sa zaväzuje, že po vykonaní všetkých odpisov uhradí nesplatenú istinu Pôžičky,
ktorá po vykonaní všetkých odpisov môže zahŕňať poplatky, náhrady, sankcie a iné
plnenia, ktoré je Dlžník povinný uhradiť Veriteľovi podľa tejto Zmluvy.
X.
Osobitné ustanovenia

1.

Dlžník berie na vedomie, že mu Veriteľ neposkytne ďalšiu pôžičku počas:
1.1. obdobia, kedy je Dlžník v omeškaní so splácaním Pôžičky o viac ako dve splátky,
1.2. obdobia, kedy je Dlžník v omeškaní o viac ako dve splátky so splácaním pôžičiek,
ktoré mu v minulosti poskytol Veriteľ alebo jeho právny predchodca Študentský
pôžičkový fond na základe akejkoľvek zmluvy o pôžičke alebo viacerých zmlúv
o pôžičke,
1.3. trvania závažného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dlžníka; za závažné porušenie
Zmluvy sa považujú skutočnosti uvedené v bodoch 23.1. až 23.3. čl. VI. Zmluvy.

2.

Dlžník tiež berie na vedomie a súhlasí, že Veriteľ mu v Akademickom roku neposkytne
ďalšiu pôžičku.

3.

Ak Dlžník ako študent uzatvoril v minulosti s Veriteľom alebo s jeho právnym
predchodcom Študentským pôžičkovým fondom zmluvu o pôžičke alebo viac zmlúv
o pôžičke, uzatvorením tejto Zmluvy sa predchádzajúce zmluvy o pôžičke rušia
a nahrádzajú touto Zmluvou. Celková výška nesplatenej istiny pôžičky Dlžníka (ďalej len
„Celková nesplatená pôžička“) sa určí ako súčet Pôžičky poskytnutej podľa tejto
Zmluvy a nesplatených pôžičiek poskytnutých Dlžníkovi v minulosti podľa zrušených
zmlúv o pôžičke; výška nesplatených pôžičiek poskytnutých Dlžníkovi v minulosti na
základe zrušených zmlúv o pôžičke je ku dňu vypracovania návrhu Zmluvy vyčíslená na
prvej strane tejto Zmluvy ako „Výška minulých nesplatených pôžičiek“. Dlžník berie na
vedomie, že výška nesplatených pôžičiek poskytnutých Dlžníkovi v minulosti na základe
zrušených zmlúv o pôžičke sa zvyšuje aj o úroky, poplatky, náhrady, poistné a sankcie,
na ktoré vznikne Veriteľovi nárok v čase od vypracovania návrhu tejto Zmluvy do jej
účinnosti. Dlžník berie tiež na vedomie a výslovne súhlasí, že doba odkladov splátok
podľa predchádzajúcich zmlúv o pôžičke sa zohľadňuje a započítava do maximálnej
doby trvania odkladu splátok podľa článku VII. tejto Zmluvy.
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4.

Dlžník je povinný vrátiť Veriteľovi Celkovú nesplatenú pôžičku za rovnakých podmienok,
za akých je podľa tejto Zmluvy povinný vrátiť Pôžičku, vrátane príslušenstva, poplatkov,
náhrad, poistného a sankcií. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na
Pôžičku, sa rovnako vzťahujú aj na Celkovú nesplatenú pôžičku.

5.

Od účinnosti tejto Zmluvy sa na Celkovú nesplatenú pôžičku vzťahujú úrokové sadzby
uvedené v bode 6. čl. III. Zmluvy a lehota splatnosti Celkovej nesplatenej pôžičky je
rovnaká ako lehota splatnosti Pôžičky podľa tejto Zmluvy, t.j. neuplynie skôr ako lehota
splatnosti Pôžičky.

6.

Ak je Pôžička na základe tejto Zmluvy poskytovaná Dlžníkovi, ktorý už má ukončené
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo Dlžníkovi, ktorý je študentom na treťom
stupni vysokoškolského štúdia (tzn. Dlžník je povinný začať splácať Pôžičku a uhradiť
prvú splátku Pôžičky v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude Pôžička
poskytnutá) a zároveň ktorému v minulosti už Veriteľ alebo jeho právny predchodca
Študentský pôžičkový fond poskytol pôžičku, úročí sa táto jeho pôžička nasledovne:
6.1. od účinnosti tejto Zmluvy až do poskytnutia Pôžičky sa úrokovými sadzbami
uvedenými v bode 6. čl. III. Zmluvy úročí „Výška minulých nesplatených pôžičiek“
uvedená na prvej strane Zmluvy, a
6.2. od poskytnutia Pôžičky sa úrokovými sadzbami uvedenými v bode 6. čl. III. Zmluvy
úročí Celková nesplatená pôžička.

7.

Ak Dlžník ako študent uzatvoril v minulosti s Veriteľom alebo s jeho právnym
predchodcom Študentským pôžičkovým fondom zmluvu o pôžičke alebo viac zmlúv
o pôžičke, je mesačná splátka pôžičky uvedená na prvej strane tejto Zmluvy určená ako
celková výška mesačnej splátky za účelom splatenia Celkovej nesplatenej pôžičky
v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy.

8.

Pre vylúčenie právnych pochybností: Ručenie, ktorým bola zabezpečená pohľadávka
Veriteľa zo zrušených zmlúv o pôžičke, uzatvorených medzi Dlžníkom a Veriteľom
v minulosti, zabezpečuje aj pohľadávku Veriteľa podľa tejto Zmluvy. Ak je však Ručiteľ
podľa tejto Zmluvy odlišný od ručiteľa podľa zrušených zmlúv o pôžičke, trvá
zabezpečenie poskytované ručiteľmi podľa zrušených zmlúv o pôžičke len v rozsahu
pôvodného záväzku vyplývajúceho zo zrušených zmlúv o pôžičke.

9.

Dlžník berie na vedomie, že pokiaľ je študentom na treťom stupni vysokoškolského
štúdia, ktorý má s fondom uzatvorenú Zmluvu o pôžičke podľa § 10 a/alebo zmluvu
o stabilizačnej pôžičke podľa § 13a zákona č. 396/2012 Z. z. v platnom znení, nespĺňa
podmienky na uzatvorenie Zmluvy o pôžičke podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z.
v platnom znení. Študent na treťom stupni vysokoškolského štúdia, ktorý
v akademickom roku podal žiadosť o pôžičku podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z.
v platnom znení a žiadosť o pôžičku podľa § 10a/alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku
podľa § 13a zákona č. 396/2012 Z. z. v platnom znení, môže s Veriteľom uzavrieť
zmluvu o pôžičke len na základe jednej z doručených žiadostí.
XI.
Zabezpečenie pohľadávky

1.

Ak sa Dlžník dostane do omeškania s úhradou peňažného plnenia podľa tejto Zmluvy, je
povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške podľa platných právnych
predpisov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi z tejto Zmluvy musia
byť zabezpečené formou ručenia tretích osôb.
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3.

Ručiteľ sa týmto zaväzuje, že uspokojí pohľadávku Veriteľa voči Dlžníkovi na vrátenie
Pôžičky podľa tejto Zmluvy, vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného
a sankcií, ak ju neuspokojí Dlžník, a to v celom rozsahu. Ručiteľ sa týmto zároveň
zaväzuje, že uspokojí v celom rozsahu pohľadávku Veriteľa voči Dlžníkovi na zaplatenie
úrokov a ďalšieho príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií, ktoré sa
vzťahujú na pôžičky poskytnuté na základe zmlúv o pôžičke uzatvorených medzi
Dlžníkom a Veriteľom v minulosti a zrušených touto Zmluvou, ak túto pohľadávku
neuspokojí Dlžník.

4.

Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že ak boli
pôžičky poskytnuté Dlžníkovi v minulosti na základe zrušených zmlúv o pôžičke
zabezpečené ručením ručiteľov odlišných od Ručiteľa, neručí Ručiteľ za vrátenie
Celkovej nesplatenej pôžičky v celom rozsahu, ale iba v rozsahu vyplývajúcom
z predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy.

5.

Ručiteľ je povinný splniť ručením zabezpečené záväzky Dlžníka zo Zmluvy, ak ich
nesplní Dlžník, hoci ho na to Veriteľ písomne vyzve. Ručiteľ výslovne súhlasí s tým, že
podmienka zaslania písomnej výzvy Dlžníkovi bude splnená, ak zašle Veriteľ písomnú
výzvu na poslednú známu adresu Dlžníka alebo na poslednú známu e-mailovú adresu
Dlžníka. Za poslednú známu adresu Dlžníka a poslednú známu e-mailovú adresu
Dlžníka sa považuje adresa uvedená na prvej strane tejto Zmluvy alebo
korešpondenčná adresa (ak ju Dlžník uviedol), ak Dlžník neoznámi Veriteľovi ich zmenu
podľa čl. V. tejto Zmluvy. Ručiteľ svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že bol
oboznámený s jej obsahom, s obsahom ručiteľského záväzku, ako aj so svojimi právami
a povinnosťami.

6.

Ručiteľ týmto vyhlasuje, že je osobou spôsobilou na právne úkony v plnom rozsahu
a zároveň osobou spôsobilou poskytnúť ručenie podľa bodu 1.2. a 1.3 čl. III. tejto
Zmluvy.

7.

Ručiteľovi vzniká povinnosť uspokojiť celu výšku nesplatenej pohľadávky Veriteľa podľa
tejto Zmluvy, vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií, namiesto
Dlžníka, a to v lehote splatnosti najbližšej pravidelnej mesačnej splátky v prípade, ak
nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností vo vzťahu k Dlžníkovi a Dlžník:
a.
sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
b.
vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
c.
začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
d.
bude podaný návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom, návrh
na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania
voči Dlžníkovi alebo jeho majetku;
e.
dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného
správcu, reštrukturalizačného správcu voči Dlžníkovi;
f.
bude podaný voči Dlžníkovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné
podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
g.
nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť,

8.

Dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového
ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa spolu s potvrdením o príjme osoby, ktorá sa
má stať novým ručiteľom (podľa bodu 2. čl. III tejto Zmluvy), ako jej prílohou, ak nastane
ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností vo vzťahu k Ručiteľovi a Ručiteľ:
8.1. sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
8.2. vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
8.3. začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
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8.4. bude podaný návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom, návrh
na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania
voči Ručiteľovi alebo jeho majetku;
8.5. dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného
správcu, reštrukturalizačného správcu voči Ručiteľovi;
8.6. bude podaný voči Ručiteľovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné
podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
8.7. nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.
Po overení splnenia podmienok na ručenie podľa bodu 1.2. čl. III. tejto Zmluvy vypracuje
Veriteľ v troch rovnopisoch dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena v osobe
Ručiteľa, pričom neoddeliteľnou súčasťou dodatku bude aj fotokópia tejto Zmluvy
s anonymizovanými údajmi Ručiteľa. Všetky tri rovnopisy dodatku vrátane príloh budú
zaslané na podpis Dlžníkovi, ktorý je zároveň povinný zabezpečiť aj podpis nového
ručiteľa. Dodatok k Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho
odoslania Veriteľom. Podpis Dlžníka a nového ručiteľa na dodatku k Zmluve musí byť
úradne osvedčený. Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť dodatok k Zmluve, t.j. doručiť Veriteľovi
všetky tri rovnopisy dodatku podpísané Dlžníkom aj novým ručiteľom do 30 dní odo dňa
doručenia Dodatku Dlžníkovi na podpis, inak dodatok k Zmluve nebude platne
uzatvorený a nebude sa na neho prihliadať. Veriteľ následne odošle po jednom
vyhotovení všetkými zmluvnými stranami podpísané rovnopisy dodatku Dlžníkovi aj
novému ručiteľovi.
9.

Veriteľ ručenie Ručiteľa podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy prijíma. Ručiteľ a Dlžník berú
na vedomie, že skutočnosti uvedené vo vyhlásení Ručiteľa podľa tohto článku sú pre
Veriteľa rozhodujúce pri prijatí ručenia.

10. Dlžník môže písomne požiadať Veriteľa o zmenu v osobe ručiteľa, ktorý pôvodne
zabezpečoval Pôžičku poskytnutú Dlžníkovi na základe Zmluvy, zaslaním žiadosti
o zmenu ručiteľa spolu s potvrdením o príjme osoby, ktorá sa má stať novým ručiteľom
(podľa bodu 2. čl. III tejto Zmluvy), ako jej prílohou. Po overení splnenia podmienok na
ručenie podľa bodu 1.2. čl. III. tejto Zmluvy je Veriteľ oprávnený akceptovať zmenu
v osobe ručiteľa a v prípade súhlasu so zmenou ručiteľa vypracuje v troch rovnopisoch
dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena v osobe Ručiteľa, pričom
neoddeliteľnou súčasťou dodatku bude aj fotokópia tejto Zmluvy s anonymizovanými
údajmi Ručiteľa. Všetky tri rovnopisy dodatku vrátane príloh budú zaslané na podpis
Dlžníkovi, ktorý je zároveň povinný zabezpečiť aj podpis nového ručiteľa. Dodatok k
Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom.
Podpis Dlžníka a nového ručiteľa na dodatku k Zmluve musí byť úradne osvedčený.
Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť dodatok k Zmluve, t.j. doručiť Veriteľovi všetky tri rovnopisy
dodatku podpísané Dlžníkom aj novým ručiteľom do 30 dní odo dňa doručenia Dodatku
Dlžníkovi na podpis, inak dodatok k Zmluve nebude platne uzatvorený a nebude sa na
neho prihliadať. Veriteľ následne odošle po jednom vyhotovení všetkými zmluvnými
stranami podpísané rovnopisy dodatku Dlžníkovi aj novému ručiteľovi. Dlžník môže
rovnakým spôsobom písomne požiadať Veriteľa aj o zmenu v osobe niektorého z
ručiteľov, ktorí zabezpečovali pôžičky poskytnuté Dlžníkovi v minulosti na základe
zrušených zmlúv o pôžičke.
11. V prípade smrti Ručiteľa alebo niektorého z ručiteľov odlišných od Ručiteľa, ktorí
zabezpečovali pôžičky poskytnuté Dlžníkovi v minulosti na základe zrušených zmlúv
o pôžičke, je Dlžník povinný písomne oznámiť Veriteľovi túto skutočnosť do 30 dní,
a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa spolu
s potvrdením o príjme osoby, ktorá sa má stať novým ručiteľom (podľa bodu 2. čl. III
tejto Zmluvy), ako jej prílohou. Po overení splnenia podmienok na ručenie podľa bodu
1.2. čl. III. tejto Zmluvy vypracuje Veriteľ v troch rovnopisoch dodatok k Zmluve, ktorého
predmetom bude zmena v osobe Ručiteľa alebo niektorého z ručiteľov odlišných od
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Ručiteľa, pričom neoddeliteľnou súčasťou dodatku bude aj fotokópia tejto Zmluvy
s anonymizovanými údajmi Ručiteľa alebo niektorého z ručiteľov odlišných od Ručiteľa.
Všetky tri rovnopisy dodatku vrátane príloh budú zaslané na podpis Dlžníkovi, ktorý je
zároveň povinný zabezpečiť aj podpis nového ručiteľa. Dodatok k Zmluve sa považuje
za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom. Podpis Dlžníka a nového
ručiteľa na dodatku k Zmluve musí byť úradne osvedčený. Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť
dodatok k Zmluve, t.j. doručiť Veriteľovi všetky tri rovnopisy dodatku podpísané
Dlžníkom aj novým ručiteľom do 30 dní odo dňa doručenia Dodatku Dlžníkovi na podpis,
inak dodatok k Zmluve nebude platne uzatvorený a nebude sa neho prihliadať. Veriteľ
následne odošle po jednom vyhotovení všetkými zmluvnými stranami podpísané
rovnopisy dodatku Dlžníkovi aj novému ručiteľovi.
12. Ak Dlžník nesplní včas oznamovaciu povinnosť podľa bodu 8. alebo bodu 11. tohto
článku Zmluvy, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 150 eur za každý prípad porušenia samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty
nie je dotknutá povinnosť Dlžníka stanoviť osobu, ktorá ako nový ručiteľ prevezme
ručiteľský záväzok. Ak Dlžník nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým
ručiteľom spôsobom podľa bodu 8. alebo bodu 11. tohto článku Zmluvy, je Veriteľ
oprávnený postupovať podľa bodu 23. čl. VI. Zmluvy.
XII.
Poistenie dlžnej čiastky
1.

Veriteľ má uzavretú s komerčnou poisťovňou (ďalej len „Poisťovňa“) poistnú zmluvu
o skupinovom poistení osôb na poistenie dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek.
Poistenie sa vzťahuje na prípad:
a. smrti poberateľa pôžičky (Dlžníka)
b. trvalých následkov Dlžníka spôsobených úrazom.

2.

Do poistného vzťahu s Poisťovňou – poistiteľom vstupuje Veriteľ ako poistník
a poistenou osobou je poberateľ pôžičky (Dlžník), ktorému bola Pôžička poskytnutá na
základe Zmluvy. Poistenie začína dňom poskytnutia Pôžičky zo strany Veriteľa Dlžníkovi
na základe Zmluvy.

3.

Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi náklady, ktoré Veriteľovi vznikli v súvislosti
s platením poistného za Dlžníka v rámci skupinového poistenia podľa bodu 1. tohto
článku Zmluvy, a to vo výške podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy. Poistenie a povinnosť
Dlžníka uhradiť Veriteľovi náklady na poistné sa vzťahuje aj na pôžičky, ktoré boli
Dlžníkovi poskytnuté v predchádzajúcich akademických rokoch na základe zrušených
zmlúv o pôžičke. Náklady na prvé poistné za obdobie od poskytnutia Pôžičky do konca
kalendárneho roka, v ktorom bola Pôžička poskytnutá, budú pripísané na ťarchu účtu
Dlžníka bezprostredne po poskytnutí Pôžičky. Náklady na poistné na ďalšie obdobia sa
budú pripisovať na ťarchu účtu Dlžníka raz do roka, a to vopred na nasledujúci
kalendárny rok, až do splatenia celého dlhu Dlžníka. Náklady na poistné sa budú
pripočítavať k istine poskytnutej Pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou
istiny a ďalej sa úročia ako Pôžička. Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi náklady na
poistné účtované na ťarchu jeho účtu spôsobom a v lehotách splatnosti Pôžičky podľa
článku VI. tejto Zmluvy ako súčasť Pôžičky. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné, ktoré
už bolo zaúčtované na ťarchu účtu Dlžníka, resp. jeho časť sa Dlžníkovi nevracia ani
v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k splateniu celého dlhu Dlžníka.

4.

Dlžník berie na vedomie, že celú agendu za poisteného – Dlžníka zabezpečuje Veriteľ
z dôvodu, že ide o skupinovú poistnú zmluvu.
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5.

Poistné je stanovené vo výške 2 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti
poberateľa pôžičky (Dlžníka) a 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre
prípad trvalých následkov Dlžníka spôsobených úrazom. Poistná suma je stanovená
vždy ku dňu poukázania Pôžičky na účet Dlžníka a ďalej ročne k 1. januáru podľa
aktuálnej dlžnej čiastky Pôžičky, resp. Celkovej nesplatenej pôžičky.

6.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a Osobitné poistné podmienky pre
pripoistenie týkajúce sa skupinového poistenia podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy sú
zverejnené na webovom sídle Veriteľa (www.fnpv.sk) a Dlžník podpísaním tejto Zmluvy
potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.
XIII.
Komunikácia a doručovanie

1.

Dlžník svojim podpisom na tejto Zmluve súhlasí s elektronickou formou komunikácie
a zasielaním správ od Veriteľa na e-mailovú adresu uvedenú na prvej strane tejto
Zmluvy, je oprávnený komunikovať s Veriteľom elektronickou formou, ak v tejto Zmluve
nie je výslovne uvedené inak, a zároveň sa zaväzuje akceptovať elektronickú formu
komunikácie zo strany Veriteľa voči Dlžníkovi, pričom obsah správy zaslanej Veriteľom
Dlžníkovi elektronickou formou je pre Dlžníka záväzný. Dlžník je povinný oznámiť
Veriteľovi e-mailovú adresu, ktorú bude Veriteľ využívať na komunikáciu s Dlžníkom. Emailová adresa Dlžníka uvedená na prvej strane tejto Zmluvy je pre Veriteľa záväzná
a považuje sa za poslednú známu e-mailovú adresu, pokiaľ Dlžník neoznámi Veriteľovi
jej zmenu. Správa zaslaná Veriteľom elektronickou formou na poslednú známu emailovú adresu Dlžníka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bude Veriteľovi
oznámené, že predmetnú správu nie je možné na zadanú e-mailovú adresu
z akéhokoľvek dôvodu doručiť. Dokumenty doručované elektronickou formou budú
Dlžníkovi zaslané na jeho požiadanie aj poštou. Dlžník berie na vedomie a súhlasí, že
zaslanie akéhokoľvek dokumentu na jeho požiadanie, je spoplatnené podľa Sadzobníka
poplatkov a náhrad. Dlžník sa zaväzuje komunikovať s Veriteľom elektronickou formou
výlučne z e-mailovej adresy uvedenej na prvej strane Zmluvy, pokiaľ Veriteľovi vopred
neoznámil jej zmenu.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že každá výzva na jednorazové vrátenie Pôžičky, ako aj
oznámenie o zmene výšky mesačných splátok, v prípadoch predpokladaných touto
Zmluvou budú Dlžníkovi zasielané vždy poštou.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Veriteľ v minulosti poskytol Dlžníkovi aj inú pôžičku,
budú sa aj na komunikáciu a doručovanie písomností ohľadom tejto pôžičky vzťahovať
ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve.

4.

[neaplikuje sa]

5.

Potvrdenie o štúdiu, oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej
republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo doklady preukazujúce vznik
alebo trvanie pracovného pomeru Dlžníka, predloženie ktorých sa od Dlžníka požaduje
podľa ustanovení tejto Zmluvy alebo podľa pokynu Veriteľa a doklady alebo potvrdenia,
ktorých predloženie sa od Dlžníka požaduje podľa čl. IX. tejto Zmluvy, musia byť
Veriteľovi predložené:
a. v listinnej podobe ako originál, osvedčená kópia alebo listina vzniknutá zaručenou
konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby
notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou); alebo
b. v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá
daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej
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podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným
subjektom (napr. poštou).
6.

Na oznamovanie ostatných skutočností a predkladanie potvrdení o týchto
skutočnostiach môže Dlžník použiť aj elektronickú formu komunikácie s Veriteľom.

7.

V prípade iného ako elektronického doručovania písomností sa zmluvné strany dohodli,
že písomnosti sa budú Dlžníkovi a Ručiteľovi doručovať ako písomná zásielka na
poslednú známu adresu, za ktorú sa považuje adresa uvedená na prvej strane tejto
Zmluvy alebo korešpondenčná adresa, ak ju Dlžník alebo Ručiteľ uviedol, pokiaľ Dlžník,
resp. Ručiteľ, neoznámi Veriteľovi ich zmenu podľa čl. V. tejto Zmluvy.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa Dlžníkovi alebo Ručiteľovi doručovaná písomná
zásielka z akéhokoľvek dôvodu vráti Veriteľovi, bude sa považovať deň jej vrátenia
Veriteľovi za deň jej doručenia Dlžníkovi alebo Ručiteľovi, i keď sa Dlžník alebo Ručiteľ
o doručení nedozvie, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.
XIV.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, t.j. na dobu
poukázania Pôžičky na účet Dlžníka, odkladu splátok a splácania Pôžičky
s príslušenstvom.

2.

Akékoľvek vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia v častiach neupravených touto
Zmluvou príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami
alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť
prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia
zmieru v spornej otázke. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto
Zmluvy budú riešené pred príslušnými slovenskými súdmi podľa zákona č. 160/2015
Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení, ktorých výlučnú právomoc týmto
dojednaním zakladajú.

3.

Zmluvu možno zrušiť, zmeniť a dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných Veriteľom aj Dlžníkom alebo uzatvorením novej zmluvy o pôžičke
v akademických rokoch nasledujúcich po Akademickom roku.

4.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis pre
Veriteľa, jeden rovnopis pre Dlžníka a jeden rovnopis pre Ručiteľa.

5.

Podpisy Dlžníka a Ručiteľa na tejto Zmluve musia byť úradne osvedčené.

6.

Dlžník berie na vedomie, že Veriteľ spracúva osobné údaje Dlžníka v súlade
s podmienkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej
len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“), najmä: (i) spracúva a využíva osobné údaje Dlžníka, (ii)
poskytuje a sprístupňuje osobné údaje Dlžníka na účely spracúvania tretím osobám
vyskytujúcim sa v súvislosti s poskytovaním pôžičky a služieb s nimi poskytovanými, (iii)
získava osobné údaje Dlžníka nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov na nosič informácií,
(iv)zverejňuje na svojom webovom sídle meno a priezvisko Dlžníka spolu s dlžnou
sumou, lehotou splatnosti a dátumom poukázania pôžičky na účet Dlžníka.
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7.

Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentom označeným ako „Informácie o ochrane
osobných údajov dotknutej osoby – žiadateľov a dlžníkov fondu“, ktorý je zverejnený na
webovom sídle Veriteľa - www.fnpv.sk, čím sú mu poskytnuté informácie ako dotknutej
osobe v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov; pričom osobné údaje
Dlžníka sú spracúvané za účelom poskytnutia pôžičky v súlade so zákonom č.
396/2012Z.z.

8.

Ručiteľ berie na vedomie, že Veriteľ spracúva osobné údaje Ručiteľa v súlade
s podmienkami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, najmä:(i) spracúvava a
využíva osobné údaje Ručiteľa, (ii) poskytuje a sprístupňuje osobné údaje Ručiteľa na
účely spracúvania tretím osobám vyskytujúcim sa v súvislosti s poskytovaním pôžičky a
služieb s nimi poskytovanými, (iii) získava osobné údaje Ručiteľa nevyhnutné na
dosiahnutie účelu ich spracúvania aj kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním dokladov na nosič informácií.

9.

Ručiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentom označeným ako „Informácie
o ochrane osobných údajov dotknutej osoby – ručiteľov poskytnutých pôžičiek“, ktorý je
zverejnený na webovom sídle Veriteľa - www.fnpv.sk, čím sú mu poskytnuté informácie
ako dotknutej osobe v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov; pričom
osobné údaje Ručiteľa sú spracúvané za účelom poskytnutia ručenia za pôžičku
poskytnutú v prospech Dlžníka v súlade so zákonom č. 396/2012 Z.z.

10. Zmluva musí byť Dlžníkom a Ručiteľom podpísaná a doručená Veriteľovi v lehote, ktorú
Veriteľ určil v oznámení, ktoré sa zasiela spolu so Zmluvou Dlžníkovi, inak je neplatná.
Na základe Zmluvy, ktorá bude Veriteľovi doručená po uplynutí lehoty podľa
predchádzajúcej vety, nemôže byť Dlžníkovi poskytnutá Pôžička.
11. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv, ak k doručeniu podpísanej Zmluvy Veriteľovi došlo v lehote podľa bodu
10. tohto článku Zmluvy, tým nie je dotknuté ustanovenie článku III. bodu 5. tejto
Zmluvy.
12. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, sa
v celom rozsahu vzťahujú aj na Ručiteľa, ktorý s týmto výslovne súhlasí.
13. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že tie časti Zmluvy, ktorých obsahom je
slovné spojenie „neaplikuje sa“ (ďalej ako „Neaplikujúca sa časť Zmluvy“), nezakladajú
žiadnej zmluvnej strane práva ani povinnosti, a teda ide o časť Zmluvy bez akéhokoľvek
obsahu. Na základe uvedeného, ak by akékoľvek ustanovenie Zmluvy odkazovalo na
Neaplikujúcu sa časť Zmluvy, platí, že ide o odkaz na časť Zmluvy bez akéhokoľvek
obsahu, čo však nespôsobuje neplatnosť alebo nezrozumiteľnosť odkazujúceho
ustanovenia Zmluvy alebo Zmluvy ako takej. Zmluvné strany berú na vedomie, že výskyt
Neaplikujúcich sa častí Zmluvy je daný potrebou zachovania štruktúry Zmluvy pre účely
jej správneho vedenia v informačnom systéme Veriteľa a pre účely správneho plnenia si
povinností Veriteľa.

(podpisy zmluvných strán pokračujú na nasledujúcej strane)
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Veriteľ:

Dlžník:

V Bratislave dňa ...............................

V ......................... dňa ..................

................................................
PhDr. Pavol Kučmáš
riaditeľ

................................................
meno a priezvisko
(úradne osvedčený podpis)

Ručiteľ:
V ......................... dňa ..................

................................................
meno a priezvisko
(úradne osvedčený podpis)
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