
Všeobecné pokyny 
pre pôţičky  

zo Študentského pôţičkového fondu 
 

Pre poskytovanie pôţičiek študentom prvého vysokoškolského štúdia platí zákon č. 200/1997 Z. z. o 
Študentskom pôţičkovom fonde v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 231/2000 Z. z. platného od 
1.9.2000, novela zákona č. 528/2003 Z. z. platného od 1.1.2004 a zmena zákona č. 363/2007 Z.z. platného od 
01.09.2007, ktorým sa dopĺňa zákon o VŠ č. 131/2002 Z.z).  Postup celého priebehu podania a preberania 
ţiadostí, vyhodnotenie, schválenia pôţičiek, uzatvárania zmlúv, výplaty, splátok pôţičky a odkladov splátok 
pôţičky a pod. je nasledovný: 
 
Podanie ţiadosti o pôţičku 

1. O pôţičku z prostriedkov fondu môţe poţiadať kaţdý študent dennej a externej formy prvého štúdia na 

vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole, ktorý má trvalý pobyt v 
Slovenskej republike alebo študent, ktorý študuje na vysokej škole v Slovenskej republike v postavení 
zahraničného Slováka. Za prvé štúdium na vysokej škole sa povaţuje i ďalšie štúdium absolventa 
bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo externou  formou v magisterskom štúdiu alebo 
inţinierskom štúdiu. 

 
2. Ak ţiadateľ spĺňa podmienku prvého vysokoškolského štúdia na viacerých fakultách vysokých škôl alebo 

na viacerých vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty (ďalej len „fakulta“), moţno mu poskytnúť 
pôţičku len na jednej fakulte. 

 
 

3. Ţiadateľ o pôţičku študujúci na vysokej škole poţiada písomnou formou - ţiadosťou o zaradenie do 
zoznamu ţiadateľov do 10.10. kalendárneho roku, ţiadosť odovzdá na študijnom oddelení. 

 
   Tlačivo ţiadosti o pôţičku si moţno „stiahnuť“ z internet. web. stránky www.spf.sk. 

 
4. Študijné oddelenie fakulty po kontrole a potvrdení správnosti údajov ţiadateľa v ţiadosti zostaví 

abecedný zoznam ţiadateľov o pôţičku a zašle ho do 20.10. fondu. 
 

5. Ţiadosti študentov so štatútom zahraničného Slováka fakulta spracováva samostatne a takto ako 
samostatnú zloţku posiela v jednej zásielke s ostatnými ţiadosťami do fondu. 

 
 

6. Schválenie pôţičky fond oznámi ţiadateľovi do 30 dní od doručenia ţiadosti na fond. Spolu s oznamom 
o schválení pôţičky v danej výške zašle na trvalú adresu ţiadateľa zmluvu o pôţičke v dvoch 
exemplároch vrátane príloh.  

 

7. Ţiadateľ si v danom akademickom roku  môţe poţiadať o pôţičku aţ do výšky 1.328 € ( 332 € , 664 € , 

996 €  a 1.328 €).  

 
8. Samostatným zoznamom budú ţiadosti o študentskú pôţičku - študentov študujúcich na vysokej škole v 

Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka. Títo ţiadatelia predkladajú ţiadosť o pôţičku 
spolu s rozhodnutím Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o priznaní postavenia 
zahraničného Slováka, prípadne fotokópiou preukazu zahraničného Slováka a fotokópiou o totoţnosti 
osoby (platný cestovný doklad). Ak ţiadateľ čerpal pôţičku z fondu v predchádzajúcich akademických 
rokoch, uvedené doklady uţ nepredkladá. 

 
9. Všetky náleţitosti súvisiace s posúdením priznania pôţičky ţiadateľovi, výplaty pôţičky a splácania 

vybavuje fond.  
 

10. Študent si môţe podať ţiadosť aj v priebehu akademického roka, najneskôr do 31. marca príslušného 
kalendárneho roka. Študent  (študujúci aj na zahraničnej vysokej škole) a fakulta postupujú rovnako ako 

pri ţiadosti o pôţičku do stanovených termínov predkladania ţiadostí. 
 

11. Na poskytnutie pôţičky z prostriedkov fondu nie je právny nárok.   
 

12. Neschválenie pôţičky fond ţiadateľovi neoznamuje. 


