
Základné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek pre akademický rok 

2018/2019. 

 

Oprávnený žiadateľ 

a) študent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo a 

b) absolvent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý štúdium absolvoval alebo absolvuje 

v akademickom roku 2018/2019. 

 

O stabilizačnú pôžičku bude môcť požiadať len študent študijného odboru ošetrovateľstvo na 

nasledovných fakultách / vysokých školách: 

- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií, 

- Slovenská  zdravotnícka  univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, 

- Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

- Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 

- Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 

- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 

- Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, 

- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

 

Výška pôžičky 

Výška pôžičky je stanovená na 2000 eur na jeden akademický rok. 

 

Doba splatnosti 

Maximálna doba splatnosti stabilizačnej pôžičky je 10 rokov. 

 

Kedy študent nebude musieť pôžičku splácať 

Študent, ktorý požiada o stabilizačnú pôžičku nebude musieť pôžičku splácať počas: 

- štúdia, 

- materskej alebo rodičovskej dovolenky, 

- trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo 

- výkonu nedostatkového regulovaného povolania v pozícii „sestra“ na území 

Slovenskej republiky. 

 

Kedy bude možné študentovi odpustiť pôžičku 

Študentovi sa za každý rok, počas ktorého vykonával nedostatkové regulované povolanie na 

území Slovenskej republiky na výkon ktorého sa štúdiom pripravoval, nesplatená istina 

stabilizačnej pôžičky zníži o jednu tretinu.  



Výkon nedostatkového regulovaného povolanie bude musieť každý rok preukázať potvrdením 

zamestnávateľa o výkone tohto povolania, na základe čoho mu bude nesplatená istina pôžičky 

znížená o príslušnú časť. 

 

Ako požiadať o stabilizačnú pôžičku 

Oprávnený žiadateľ môže požiadať o stabilizačnú pôžičku podaním žiadosti o stabilizačnú 

pôžičku, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fondu spolu s Oznamom. 

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 bude musieť žiadateľ doručiť 

najneskôr do 15 júna 2019 na adresu fondu. 

 

 

 


