
Pôžička pre študentov s ručiteľom
podľa par. 10

Pôžička pre študentov na excelentých vysokých 

školách
podľa par. 10 ods. 5 písmeno a) 

Pôžička pre študentov bez ručiteľa
podľa par. 10 ods. 5 písm. b)

Stupeň štúdia I., II. alebo III. stupeň vysokoškolského štúdia I., II. alebo III. stupeň vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupeň vysokoškolského štúdia

Forma štúdia denná aj externá denná denná

so sídlom v Slovenskej republike

so sídlom v zahraničí, ak je štúdium svojim rozsahom a 

úrovňou postavené na roveň štúdia v Slovenskej republike

Výška pôžičky
od 1 000 do 5 000 eur na I. a II. stupni VŠ štúdia

od 1000 do 10 000 eur na III. stupni VŠ štúdia
od 1000 do 20 000 eur od 1 000 do 2 000 eur

Lehota splatnosti 

pôžičky 
od 5 do 10 rokov od 5 do 10 rokov od 5 do 10 rokov

Nie, ak je žiadateľ už zapísaný na štúdium

Áno, ak žiadateľ žiada na úhradu školného pred zápisom; 

školné musí predstavovať minimálne polovicu z 

požadovanej výšky pôžičky

v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť zapísaný do 

ročníka v akademickom roku 2022/2023

nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu

ak žiada o účelovú pôžičku musí byť v čase doručenia 

žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium v akademickom roku 

2022/2023, ale nie zapísaný do ročníka, keďže zápis je 

podmienený úhradou školného

musí spĺňať jednu z nasledovných podmienok:

- je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po 

skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo 

neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného 

predpisu dosiahnutím plnoletosti,

- je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi,

- je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti 

rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej 

fyzickej osoby ako rodiča

Zabezpečenie ručením Áno Áno Nie

vek do 70 rokov vek do 62 rokov

príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške 400 eur v 

čistom alebo 

príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške 800 eur v 

čistom alebo 

v prípade príjmu z podnikania suma čiastkových základov 

dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej 

činnosti najmenej vo výške 2 400 eur

v prípade príjmu z podnikania suma čiastkových základov 

dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej 

činnosti najmenej vo výške 4 800 eur

Úroková sadzba 3,5% ročne 3,5% ročne 3,5% ročne

ak dlžník získal najmenej vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
ak dlžník získal najmenej vysokoškolské vzdelanie I.stupňa 

na excelentnej vysokej škole
ak dlžník získal najmenej vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,

posudzované len raz po piatich rokoch od začiatku 

splatnosti pôžičky
posudzované každoročne od začiatku splatnosti pôžičky

posudzované len raz po piatich rokoch od začiatku 

splatnosti pôžičky

nesplatená istina sa zníži o 1% za každý rok vykonávania 

zárobkovej činnosti v Slovenskej republike, maximálne o 

5%

nesplatená istina sa zníži o 1% za každý rok vykonávania 

zárobkovej činnosti v Slovenskej republike, maximálne 6 

krát podľa počtu poskytnutých pôžičiek (za každú pôžičku 

1%)

nesplatená istina sa zníži o 1% za každý rok vykonávania 

zárobkovej činnosti v Slovenskej republike, maximálne o 

5%

úroková sadzba sa nezvyšuje ak dlžník v SR nepracuje / 

nepreukáže výkon zárobkovej činnosti v SR

úroková sadzba sa zvyšuje o 2% p.a. ak dlžník:

- nezískal najmenej vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na 

excelentnej vysokej škole alebo 

- nepracuje v SR / nepreukáže výkon zárobkovej činnosti v 

SR po získaní najmenej vysokoškolského vzdelania I. 

stupňa na excelentnej vysokej škole.

úroková sadzba sa nezvyšuje ak dlžník v SR nepracuje / 

nepreukáže výkon zárobkovej činnosti v SR

Zníženie nesplatenej 

istiny pôžičky

NieÚčelová

Vysoká škola

zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete 

za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého 

medzinárodného hodnotenia vysokých škôl určeného 

ministerstvom školstva

Podmienky na ručiteľa

Zápis a špecifické 

podmienky 

oprávnenosti žiadateľa 

v akademickom roku 

2022/2023

v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť zapísaný do 

ročníka v akademickom roku 2022/2023

ak žiada o bezúčelovú pôžičku musí byť v čase doručenia 

žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom 

roku 2022/2023 

Nie

so sídlom v Slovenskej republike


