
 
 

 

Dodatok č. 2/2022 k zmluve o pôži čke č. 34808  
 

 
Verite ľ: Fond na podporu vzdelávania  
 Panenská 29 
 811 03  Bratislava 
 
Konajúci: PhDr. Pavol Ku čmáš 
 riaditeľ 
 
IČO: 47 245 531 
Bankové spojenie: Slovenská sporite ľňa, a.s. 
Číslo ú čtu: 0178829465/0900 
IBAN: SK0709000000000178829465 
(ďalej len „Veriteľ“) 
 
Dlžník: 
 
Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jana Popovi čová 
Dátum  narodenia:  
Rodné číslo:  
Trvalé bydlisko, PS Č:   
                                                    
/ďalej len „Dlžník“/ 

 
Ručiteľ: 
 
Meno a priezvisko, titul:   
Dátum narodenia:  
Rodné číslo:  
Trvalé bydlisko, PS Č:  
                                                    
(ďalej len „Ručiteľ) 

 
uzatvárajú tento dodatok k  zmluve o pôžičke č. 34808  

 
čl. I.  

Predmet dodatku  
 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena výšky nesplatenej istiny pôžičky a zmena výšky 
mesačnej splátky pôžičky v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke č. 
34808 (ďalej len „Zmluva“) poskytnutej z Pôžičkového fondu pre začínajúcich 
pedagógov, ktorého právnym nástupcom je Fond na podporu vzdelávania v zmysle 
zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.  

 
2. Nesplatená istina pôžičky sa znižuje o sumu 830 eur z dôvodu, že Dlžník zdokladoval 

odpracovanie 5 rokov v rezorte školstva od uzatvorenia Zmluvy resp. 5 rokov v rezorte 
školstva od prvého odpisu. 
 

3. Na základe zníženia nesplatenej istiny pôžičky o sumu 830 eur sa počnúc mesiacom 
nasledujúcom po mesiaci nadobudnutia účinnosti tohto dodatku mení výška mesačnej 
splátky na 39,94 eur .  

 
čl. II. 



 
 

 

Záverečné ustanovenia  
 
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.  
 
2. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre Dlžníka 

a jeden pre Veriteľa.  
 
3.  Veriteľ týmto oznamuje Dlžníkovi a Ručiteľovi, že spracúva ich osobné údaje, a to na 

základe čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov). 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne 

a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku sú im zrozumiteľné, a že 
všetky ustanovenia tohto Dodatku dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a 
vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany svojimi podpismi nižšie potvrdzujú. 

 
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 
 
V Bratislave, dňa  

 
 

.......................................... 
Veriteľ 

 

 
 

 
 
 
 

 

V ..................... dňa .................. ............................................. 
Dlžník (podpis) 

 

  
 
 
 

 

V ..................... dňa .................. ............................................... 
Ručiteľ (podpis) 

 

 


