
Študenti a pedagógovia môžu žiadať o pôžičku z Fondu na podporu 

vzdelávania pre akademický/ školský rok 2014/ 2015 
 

Tlačová správa 30. 7. 2014 

 

 

Dňa 30. 7. 2014 Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) zverejnil podmienky 

poskytovania pôžičiek pre študentov a pedagógov pre akademický/ školský rok 2014/ 2015. 

 

Podmienky poskytovania pôžičiek zachovávajú pozitívne hodnotené nastavenie podmienok 

z akademického/ školského roku 2013/ 2014 po zohľadnení názorov a odporúčaní študentov 

a pedagógov prezentovaných v rámci verejnej diskusie, ktorá prebehla začiatkom roku 2014. 

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým/ školským rokom boli na základe verejnej 

diskusie čiastočne upravené podmienky poskytovania pôžičiek, formulár žiadosti o pôžičku 

a znenie zmluvy o pôžičke. 

 

Najvýraznejšou zmenou je zníženie maximálnej výšky pôžičky. V prípade študentov I. a II. 

stupňa vysokoškolského štúdia ide o zníženie na 2 500 EUR, resp. 5 000 Eur v prípade 

študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandov). V prípade pedagógov sa 

maximálna výška pôžičky znížila na 15 000 EUR. So znížením maximálnej výšky pôžičky 

pre pedagógov súvisí aj povinnosť dokladovať použitie pôžičky už v prípade pôžičiek nad 

10 000 EUR. Z výsledku verejnej diskusie vyplynula optimálna výška pôžičky pre študentov 

2 300 EUR a pre pedagógov 15 143 EUR. 

 

Zároveň sa v súlade so zákonom stanovenými pravidlami výrazne znížila úroková sadzba 

pôžičiek na 3,19% (zo 4,5% v predchádzajúcom roku). 

 

Na pôžičky sú pre akademický/ školský rok 2014/2015 vyčlenené finančné prostriedky vo 

výške 6,6 mil. EUR, z toho 4,6 mil. EUR na pôžičky pre študentov a 2 mil. EUR na pôžičky 

pre pedagógov. V prípade pedagógov je to o 0,5 mil. EUR viac ako v predchádzajúcom 

školskom roku.  

 

Vzhľadom k zníženiu maximálnej výšky pôžičiek a navýšeniu finančných prostriedkov na 

pôžičky pre pedagógov predpokladáme, že v akademickom/ školskom roku 2014/2015 fond 

poskytne pôžičku väčšiemu počtu žiadateľov ako v predchádzajúcom období. 

 

Termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku sú stanovené zákonom na 30. 9. 2014 v prípade 

pedagógov a 31. 10. 2014 v prípade študentov.  

  

Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné 

na webovom sídle fondu www.fnpv.sk vo forme oznamov o možnosti predkladania žiadostí 

o pôžičku samostatne pre študentov a samostatne pre pedagógov a v prílohách oznamov. 


