
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bratislava 17 . marca 2008 
 
 

Rozhodnutie dekana č. 4/2008  
o úhrade za špecializačné štúdium na LF UK v Bratislave 

 
        V súlade s § 1 Vyhlášky č. 31/2006 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o výške úhrady 
zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie a po prerokovaní vo Vedení LFUK 
v Bratislave  dňa 24.1.2008 určujem: 
 
1.  Výška úhrady za špecializačné štúdium: poplatok za jeden rok štúdia je 5.000,- Sk, 

slovom: päťtisíc korún slovenských. Dĺžka štúdia je stanovená v podmienkach 
jednotlivých akreditovaných programov ( od 4 do 6,5 roka).  Poplatok za vydanie 
diplomu o absolvovaní špecializačného štúdia je 5. 000,- Sk, slovom päťtisíc korún 
slovenských.   Úhrada sa poukazuje na účet LF UK v Bratislave vedený v Štátnej 
pokladnici, číslo účtu: 7000135257/8180  variabilný symbol 40 

2.  Účastník vzdelávania je povinný splácať výšku úhrady za štúdium nasledovne: 
a) pri nástupe na špecializačné štúdium prvú časť platby vo výške 5.000,- Sk, 
b) pred začatím každého akademického roka sumu 5.000,- Sk, a to najneskôr do 15. 

dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa začal príslušný akademický 
rok. 

c) úhradu za vydanie diplomu o špecializačnej skúške zaplatí účastník vzdelávania po 
úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky, diplom mu bude vydaný po uhradení 
poplatku 

3.  V prípade, ak účastník vzdelávania vykoná úhradu za špecializačné štúdium a na 
špecializačné štúdium nenastúpi, vráti sa ním uhradená suma znížená o päťpercentný 
storno poplatok. 

4.  Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka zaradeného do špecializačného štúdia v 
príslušnom špecializačnom odbore na jeho vlastné náklady sa určuje vo výške ceny 
špecializačného štúdia. 

5.  Pre záujemcov zo zahraničia ( samoplatcov) je poplatok za 1 deň účasti na vzdelávacej 
akcii  kliniky alebo ústavu LF UK 30,- EUR , slovom tridsať EUR. Pri dlhodobom 
pobyte suma nepresiahne čiastku 10 000,- EUR ročne, slovom desaťtisíc EUR.   

  

 Týmto rozhodnutím ruším rozhodnutie dekana č. 2/2007                                
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