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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 19. 7. 2022/13:00 HODIN 
----------------------------------------------------------------------  

Nadační fond Krajské zdravotní připravil pro studenty zdravotnických oborů stipendijní program pro další 
rok  

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. (NF KZ), již řadu let podporuje formou 
finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem nejen studenty lékařských fakult, 
ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních 
podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a.s. (KZ). Pro akademický/školní rok 2022 - 2023 NF KZ 
připravil stipendijní program, který byl po schválení správní radou NF KZ vyhlášen předsedou správní rady 
NF KZ. 

Stipendijní program NF KZ podpoří KZ i letošní rok, shodlo se na tom představenstvo společnosti. Členové 
představenstva souhlasili s podporou Stipendijního programu NF KZ pro akademický/školní rok 2022 - 2023 
dle předložených dispozic v předpokládané výši 5,1 milionu Kč.  

„Spolupráci se studenty lékařských fakult, ale také se studenty nelékařských oborů, považujeme za velmi 
důležitou. Chceme, aby u nás absolventi po ukončení studia začali pracovat. Proto se je snažíme motivovat 
právě i formou stipendijních programů,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. 

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ může získat: 

- student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 200 000 Kč, pokud se současně 
zaváže pracovat na interním oddělení některé ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. (Nemocnice 
Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk); 

- student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 150 000 Kč pokud se současně 
zaváže pracovat na některém z uvedených oddělení - urologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, Nemocnice Most), otorinolaryngologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
Nemocnice Děčín, Nemocnice Most), neurologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
Nemocnice Děčín, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most), radiodiagnostické oddělení 
(Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk), 
chirurgické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice, 
Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk), sportovní medicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem), 
psychiatrické oddělení (Nemocnice Most), dětské oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Teplice), 
anesteziologicko-resuscitační oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Děčín), 
rehabilitační oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Teplice), klinická biochemie a hematologie 
(Nemocnice Rumburk), gynekologie (Nemocnice Litoměřice), ortopedie (Nemocnice Teplice), 
gastroenterologie (Nemocnice Teplice), hematologicko-transfuzní oddělení (Nemocnice Chomutov), plicní 
oddělení (Nemocnice Chomutov), onkologie a oddělení nukleární medicíny (Nemocnice Chomutov), oddělení 
následné péče (Nemocnice Chomutov); 

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 100 000 Kč;  

- student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia 
v oboru všeobecná sestra a radiologický asistent ve výši 200 000 Kč; 
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- student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia 
v oboru všeobecná sestra a radiologický asistent ve výši 100 000 Kč; 

- student 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního 
studia v oboru zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, dětská sestra a porodní asistentka ve výši 100 000 
Kč; 

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo student 1. a vyššího magisterského 
navazujícího studia s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví v oboru 
psycholog, logoped ve výši 100 000 Kč; 

- student 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru zdravotnický asistent – praktická 
sestra ve výši 50 000 Kč. 

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory omezen.  

Žádosti lze podávat v době od vyhlášení do 28. 11. 2022. 

Další podmínky programu zájemci naleznou na: nf.kzcr.eu. 

 

Zdroj: info@kzcr.cz 
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