
 

 

                                                        Z m l u v a      č.  2525/2011 
 
                                  o pôžičke zo Študentského pôžičkového fondu 

v akademickom roku  2011/2012 
 

 
 

Veriteľ:      Študentský pôžičkový fond 
      Panenská  29 
      811 03  Bratislava 1 
 
Zastúpený:     Ing. Elisabeth Kriglerovou, 
      riaditeľkou 
 
IČO:      31784623 
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu:     0170181035/0900 
/ďalej len „veriteľ“/ 
 
Dlžník: 
 
Meno a priezvisko, titl.:    Róbert Šosták 
Rodné číslo:      
Trvalé bydlisko, PSČ:     
/ďalej len „dlžník“/     
       
Škola, fakulta:      
 
Ročník:      .............................................................  
Predpokladaný termín skončenia    
štúdia štátnou skúškou:    
  I.  stupňa (Bc.)    ............................................................. 
  II. stupňa (Mgr., Ing., Dr.)  ............................................................. 
 
Bankové spojenie:    ............................................................. 
 
Číslo účtu:     ............................................................. 
 
Výška pôžičky:     1 327,76 €  
     
Mesačná splátka pôžičky:   14,60 € 
 
 
Ručiteľ: 
Meno a priezvisko, titl.:    ............................................................. 
Rodné číslo:     ............................................................. 
Trvalé bydlisko, PSČ:    ............................................................. 
        

I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
 Predmetom zmluvy je poskytnutie pôžičky v zmysle zákona č. 200/1997 Z. z. o Študentskom 
pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov za týchto dohodnutých podmienok: 
 

Veriteľ poskytne dlžníkovi peňažnú pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu v príslušnom  akademickom roku 
 
s úrokovou sadzbou:  0 % počas zákonného odkladu splátok pôžičky 
    3 % počas splácania pôžičky 
 
na dohodnutý účel:  na úhradu časti nákladov počas vysokoškolského štúdia. 



 

 

II. 
Podmienky vyplácania pôžičky 

 
 

1/ Veriteľ poukáže  dlžníkovi  pôžičku v dvoch výplatách. Prvú výplatu vo výške 50 % pôžičky vyplatí 
do 14 dní po uzavretí zmluvy o pôžičke a jej doručení veriteľovi, druhú výplatu vo výške 50 % pôžičky vyplatí 
v mesiaci február nasledujúceho kalendárneho roka. Ak je pôžička schválená v priebehu akademického roka,  
výška pôžičky na príslušný akademický rok sa znižuje o jednu desatinu za každý uplynulý mesiac od začiatku 
akademického roka. Ak je uzavretá zmluva o pôžičke doručená veriteľovi v mesiacoch február až jún v danom 
akademickom roku, veriteľ vyplatí pôžičku jednorázovo.    

 
2/ Pôžička bude poukázaná na účet dlžníka uvedený na 1. strane tejto zmluvy.  

 
3/ V prípade, že dlžník preruší štúdium, zanechá štúdium, je vylúčený zo štúdia, zmení formu štúdia 

z dennej formy štúdia na inú formu štúdia, skončí prvé ucelené štúdium štátnou skúškou, prípadne posledný 
ročník štúdia bez vykonania štátnej skúšky (ďalej len „skončenie štúdia“), je povinný to oznámiť veriteľovi do 
štrnástich dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností. Dlžník je povinný spolu s oznamom o danej 
skutočnosti podľa predchádzajúcej vety súčasne predložiť veriteľovi doklad túto skutočnosť potvrdzujúci. 
V týchto prípadoch, okrem zmeny formy štúdia z dennej na externú formu štúdia veriteľ ihneď pozastaví výplatu 
pôžičky, ak dlžník pôžičku v danom akademickom roku čerpal. Zároveň je dlžník povinný vrátiť jednorázovo a 
v termíne, ktorý mu určí veriteľ, časť pôžičky za príslušné mesiace, počas ktorých nebol študentom 
a neoprávnene pôžičku čerpal.  
 

4/ Ak dlžník prestúpi počas prvého vysokoškolského štúdia na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa 
nečlení na fakulty, oznámi túto skutočnosť veriteľovi do štrnástich dní odo dňa povoleného prestupu. 
Pokračovanie v dennej a externej forme štúdia preukáže veriteľovi potvrdením novej vysokej školy alebo fakulty 
o pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu a veriteľ ďalej poukazuje výplatu pôžičky podľa zmluvy, ak mu bola 
v tomto akademickom roku pôžička schválená. 

 
5/ Opakovanie ročníka,  prípadne rozloženie ročníka alebo iný dôvod, o ktorý sa štúdium predĺži, je 

dlžník povinný oznámiť veriteľovi v lehote do 14 dní od rozhodnutia fakulty resp. odo dňa, keď takýto dôvod 
vznikol.   

 
6/ V prípade zmeny priezviska, adresy dlžníka alebo iných skutočností (aj ručiteľa), zabezpečujúcich 

styk s dlžníkom v priebehu čerpania a splácania pôžičky, odkladu splátok, je dlžník povinný oznámiť veriteľovi 
túto skutočnosť písomne do štrnástich dní. Dlžník s oznamom o danej skutočnosti súčasne predkladá veriteľovi 
príslušný doklad preukazujúci danú skutočnosť. V styku s veriteľom je identifikačným kódom dlžníka jeho 
rodné číslo.  
 

7/ Veriteľ je oprávnený viesť pôžičku na účte klienta, ktorým je rodné číslo dlžníka, pripisovať úroky, 
všetky poplatky a náhrady k istine v zmysle  Sadzobníka poplatkov a náhrad, platného v čase ich spoplatňovania 
a to aj v prípade, že poplatky a náhrady boli pripísané na ťarchu účtu klienta z dôvodu výkonu prác a služieb 
veriteľa pre ručiteľa pôžičky.  Poplatok za vedenie účtu sa začne účtovať až od mesiaca, v ktorom má dlžník 
povinnosť  začať pôžičku splácať. 

Dlžník sa zaväzuje úroky, poplatky a náhrady účtované na ťarchu jeho účtu zaplatiť. 
 

III.  
Splácanie pôžičky 

 
1/ Dlžník je povinný uhrádzať splátky pôžičky pravidelnými mesačnými splátkami tak, aby splátka bola 

pripísaná na účet veriteľa najneskôr k 25. dňu v mesiaci, a to počnúc mesiacom, v ktorom má dlžník povinnosť 
začať dlh splácať. Povinný údaj pri každej platbe dlžníka je uvedenie rodného čísla dlžníka vo variabilnom 
symbole. 

 
2/ Po ozname dlžníka, fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty o skutočnostiach podľa 

článku II. ods. 3 prvej vety tejto zmluvy, veriteľ vypracuje dohodu o splátkach pôžičky s odkladom splátok o dva 
mesiace u študentov, ktorí skončia štúdium štátnou skúškou a o mesiac v ostatných prípadoch. V prípade, že 
dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť o riadnom skončení štúdia, dohodu o splátkach pôžičky vypracuje 
veriteľ na základe oznamu fakulty alebo predpokladaného termínu skončenia štúdia z databázy veriteľa. Dohoda 
o splátkach sa vypracuje v dvoch exemplároch, ktoré veriteľ zašle dlžníkovi na podpis. Jeden podpísaný 



 

 

exemplár dohody o splátkach dlžník zasiela na adresu veriteľa. Dohoda musí byť podpísaná a doručená 
veriteľovi do dvoch mesiacov odo dňa, keď došlo k niektorej skutočnosti podľa článku II. ods. 3 prvej vety tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad doručovania dohody o splátkach, výzvy na splnenie dlhu sa 
použijú ustanovenia § 47 Občianskeho súdneho poriadku. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, doručujú si 
písomnosti na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa oboznamovať so 
všetkými skutočnosťami významnými pre doručovanie písomností.  

 
3/ Dlžník je povinný začať dlh splácať: 
a) po dvoch mesiacoch zákonného odkladu splátok pôžičky po skončení prvého uceleného  

vysokoškolského štúdia štátnou skúškou, 
b) po mesačnom odklade splátok pôžičky po prerušení štúdia, zanechaní štúdia, vylúčení zo štúdia 

a ak štúdium skončí bez štátnej skúšky, 
c) mesiacom nasledujúcim po skončení zákonného odkladu splátok pôžičky vykonaného na základe 

žiadosti dlžníka 
 

4/ Veriteľ dlh začína úročiť od prvého dňa v mesiaci, v ktorom má dlžník povinnosť začať dlh splácať. 
Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou vo výške 3 % ročne, veriteľ k istine pripisuje úroky, poplatky a náhrady 
podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.  
  

5/ Mesačná splátka bude súčet mesačných splátok za všetky čerpané pôžičky v predchádzajúcich rokoch 
podľa zmlúv o pôžičke. Podmienky splácania budú uvedené v dohode o splátkach. Splátka sa považuje za 
uhradenú až vtedy, keď je poukázaná suma pripísaná na účet veriteľa, identifikovaná a tento bude mať možnosť 
s ňou disponovať. Pri nesprávnom uvedení variabilného symbolu, ktorým je rodné číslo dlžníka, je dlžník 
povinný bez zbytočného odkladu od kedy sa o tomto omyle dozvedel, písomne informovať veriteľa o neuvedení 
resp. nesprávnom uvedení variabilného symbolu.  
 

6/ Dlžník je oprávnený splácať pôžičku kedykoľvek mimoriadnymi splátkami, avšak každý mesiac musí 
byť uhradená aspoň minimálna splátka stanovená v dohode o splátkach.  
 

7/ V prípade, že dlžník neuzavrie dohodu o splátkach podľa ods. 2 tohto článku a súčasne je v omeškaní 
so zaplatením viac než dvoch splátok podľa dohody o splátkach, stáva sa splatným celý dlh vrátane úrokov, 
poplatkov a náhrad. Dlh sa bude úročiť od začiatku omeškania úrokovou sadzbou zvýšenou o jedno percento nad 
úrokovú sadzbu podľa ods. 4. tohto článku. 

 
IV. 

Splatnosť pôžičky a odklad splátok 
 

1/ Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad je 10 rokov od uzavretia 
zmluvy o pôžičke.  

 
2/ Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas denného a externého prvého vysokoškolského 

štúdia, čas po skončení bakalárskeho štúdia, ak dlžník v nasledujúcom akademickom roku  pokračuje v ďalšom 
vysokoškolskom magisterskom, inžinierskom alebo doktorskom štúdiu dennou alebo externou formou štúdia, 
výkon povinnej pastoračnej činnosti študentov bohosloveckých fakúlt do ich vysviacky, čas materskej  
dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia, čas ďalšej materskej 
dovolenky, ak dlžník v tom čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia.  
 

3/ O skutočnostiach podľa ods. 2 tohto článku ako aj o predpokladanej dobe trvania týchto skutočností 
je dlžník povinný písomne upovedomiť veriteľa. K písomnému upovedomeniu je dlžník povinný priložiť 
fotokópiu dokladu preukazujúceho skutočnosť, o ktorej veriteľa upovedomuje (najmä doklad fakulty, doklad 
lekára, zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne o nástupe na materskú dovolenku alebo pri nástupe na ďalšiu 
materskú dovolenku doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok a fotokópiu rodného listu dieťaťa).  
Na základe doručeného písomného upovedomenia veriteľovi podľa tohto odseku, veriteľ vypracuje dlžníkovi 
mesiacom nasledujúcim potvrdenie o odklade splatnosti pôžičky. 
 

4/ Zánik niektorej zo skutočností podľa ods. 2 tohto článku je dlžník povinný písomne oznámiť 
veriteľovi do 14 dní a mesiacom nasledujúcim po zániku doby odkladu pokračuje dlžník v splácaní pôžičky 
podľa dohody o splátkach, ktorá bola uzatvorená pred odkladom splátok. Ak medzitým dlžník čerpá ďalšie 
pôžičky, výška splátky bude doplnená dodatkom k dohode o splátkach.  
 



 

 

V. 
Zabezpečenie pohľadávky 

 
 

1/ Úroková sadzba zvýšená o jedno percento nad úrokovú sadzbu podľa článku III. ods. 4 tejto zmluvy 
sa uplatní  aj v tom prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením čo i len jednej splátky podľa 
článku III. ods. 1 tejto zmluvy.  

 
2/ Pohľadávka veriteľa voči dlžníkovi je zabezpečená ručením tretích osôb (§§ 546 – 550 Občianskeho 

zákonníka a §§ 303 – 312 Obchodného zákonníka), ktorým na seba preberá  ručiteľ povinnosť, že pohľadávku 
veriteľa uspokojí v plnej výške, ak ju neuspokojí dlžník, t. j. veriteľ je oprávnený požadovať plnenie celého dlhu, 
za ktorý sa zaručil, od ručiteľa. Ručiteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že pohľadávku veriteľa voči dlžníkovi 
z tejto zmluvy uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený 
s obsahom ručiteľského záväzku, so svojimi právami a povinnosťami a súhlasí s tým, že podmienka písomnej 
výzvy občanov podľa § 548 ods. 1 Občianskeho zákonníka bude splnená, ak zašle veriteľ výzvu na poslednú 
známu adresu ručiteľa uvedeného na titulnej strane tejto zmluvy.  
 

3/ Splátky pôžičky, ktoré vykonáva dlžník alebo niekto iný za neho iným spôsobom ako vložením do 
pokladne veriteľa, ktorý pôžičku spravuje, robia sa na nebezpečenstvo platiteľa. Splnenie nastane v okamihu, 
keď poukázané sumy sú pripísané na účet veriteľa v peňažnom ústave so správnou identifikáciou dlžníka.  
 

VI. 
Poistenie dlžnej čiastky pôžičky 

 
 1/ Veriteľ má uzavretú s Wüstenrot poisťovňou, a. s. v Bratislave (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 o pôžičke. Poistenie začína 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola uzavretá zmluva o pôžičke medzi ŠPF ako 
veriteľom a poberateľom pôžičky (dlžníkom). 

 
3/ Poistné sa vzťahuje aj na pôžičky, ktoré boli poskytnuté v predchádzajúcich akademických rokoch. 
 
4/ Celú agendu za poisteného – dlžníka zabezpečuje veriteľ, keďže ide o skupinovú poistnú zmluvu.  
 
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 k 1.- mu dňu poistenia podľa schválenej výšky pôžičky a ďalej 
ročne k 1.- mu januáru podľa aktuálnej dlžnej čiastky pôžičky a schválenej výšky prípadnej ďalšej pôžičky. 

 
6/ Poistné sa bude pripisovať na ťarchu účtu dlžníka raz do roka až do splatenia celého dlhu. 
 
7/ Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie 

sú prílohou tejto zmluvy o pôžičke.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

 

Záverečné ustanovenie 
 

1/ Pre prípad, že dlžníkovi veriteľ poskytol pôžičku/pôžičky aj v predchádzajúcich akademických 
rokoch sa zmluvné strany dohodli, že touto zmluvou o pôžičke sa menia všetky ustanovenia predchádzajúcich 
zmlúv o pôžičke, ktoré sú v tejto zmluve upravené inak, a to tak, že namiesto pôvodnej právnej úpravy podľa 
predchádzajúcich zmlúv o pôžičke je účinná právna úprava podľa tejto zmluvy o pôžičke.  

 
2/ Veriteľ oboznámi dlžníka so stavom zostatku dlhu vrátane úrokov, poplatkov a náhrad k 31.12. 

kalendárneho roka výpisom z účtu. Poslednú splátku pôžičky oznámi dlžníkovi listom. 
 

3/ Zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, t. j. na dobu prevzatia 
(čerpania), odkladu splátok a splácania pôžičky s príslušenstvom. 

 
4/ Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných, obojstranne podpísaných dodatkov. 

 
5/ Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

 
 6/ Podľa zák. č. 482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva dlžník veriteľovi výslovný súhlas so 
spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, ako aj 
výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením osobných údajov na účely spracúvania tretím osobám 
vyskytujúcim sa v súvislosti s poskytovaním pôžičky a služieb s nimi poskytovanými, ako aj súhlas získavať 
osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním dokladov na nosič informácií. 
 
 7/ Dlžník je povinný doručiť veriteľovi zmluvu spolu s požadovanými dokladmi do termínu určeného 
veriteľom. 
 
 8/ Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dlžník súhlasí so zverejňovaním jeho 
osobných údajov v rozsahu údajov obsiahnutých v tejto Zmluve, pričom táto Zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ak sa táto 
zmluva v Centrálnom registri zmlúv nezverejnila do troch mesiacov odo dňa jej uzavretia, platí, že k uzavretiu 
zmluvy nedošlo. 
 
 
Podpis dlžníka:     Miesto pre úradné overenie podpisu dlžníka: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis ručiteľa:     Miesto pre úradné overenie podpisu ručiteľa: 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  ....................................                                                                  
 
 
    
 
 
 
                                                                                                             ................................................ 
                                                                                   riaditeľka ŠPF   
           
 


