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Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie 

odbornej spôsobilosti. Zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných 

činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné 

vzdelávanie. 

V súlade s Vyhláškou č. 31/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o výške úhrady 

zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie, po prerokovaní vo Vedení Univerzity 

Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty (ďalej len „LF UK“) dňa 10. 06. 2015 a po 

schválení v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty dňa 

17. 09. 2015   

v y d á v a m  

 túto Smernicu o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu: 

 

 

1. Výška úhrady za špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár 

sa určuje vo výške 180,- EUR (slovom: stoosemdesiat EUR) za jeden rok 

špecializačného štúdia. 

a) dĺžka špecializačného štúdia je stanovená v podmienkach jednotlivých 

akreditovaných programov (od 3 do 6,5 roka). 

b) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii je 166 EUR (slovom: stošesťdesiatšesť 

EUR). 

c) účastník vzdelávania je povinný splácať výšku úhrady za špecializačné štúdium 

nasledovne: 

- do 30 dní od zaradenia do špecializačného štúdia je povinný uhradiť poplatok za 

prvý rok štúdia vo výške 180,- EUR, 

- každý ďalší rok špecializačného štúdia je účastník vzdelávania povinný uhradiť 

sumu 180,- EUR, a to najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom sa začal príslušný rok špecializačného štúdia, 

- úhradu za vydanie diplomu o špecializácii vo výške 166,- EUR zaplatí účastník 

vzdelávania po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky. Diplom mu bude 

vydaný až po uhradení poplatku a pripísaní úhrady na účet LF UK. 

d) úhrada sa poukazuje na účet LF UK vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 

7000135257/8180, IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0013 5257, BIC: SPSRSKBA. 

Účastník vzdelávania pri všetkých úhradách uvádza variabilný symbol, ktorý je 

uvedený v zmluve o zabezpečení špecializačného štúdia. 

 

2. Výška úhrady za špecializačné štúdium v odbore zdravotnícky manažment 

a financovanie pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár sa určuje vo výške 100,- 

EUR (slovom: sto EUR) za jeden kurz. 

a) dĺžka štúdia je podľa akreditovaného programu stanovená na jeden rok, v ktorom sú 

štyri kurzy. 

b) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii je 166,- EUR (slovom: stošesťdesiatšesť 

EUR). 

c) účastník špecializačného štúdia je povinný uhradiť poplatok za špecializačné štúdium 

vo výške 100 EUR, za každý jeden zo štyroch kurzov vždy pred začatím príslušného 

kurzu. Úhradu za vydanie diplomu o špecializácii vo výške 166,- EUR zaplatí 

účastník vzdelávania po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky. Diplom mu 

bude vydaný až po uhradení poplatku a pripísaní úhrady na účet LF UK. 

d) úhrada sa poukazuje na účet LF UK vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 

7000135257/8180, IBAN: SK43 8180 0000 0070 0013 5257, BIC: SPSRSKBA. 



Účastník vzdelávania pri všetkých úhradách uvádza variabilný symbol, ktorý je 

uvedený v zmluve o zabezpečení špecializačného štúdia. 

 

3. Výška úhrady za certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností 

pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár sa určuje vo výške 512,- EUR (slovom: 

päťstodvanásť EUR) za 6-mesačný kurz. 

a) dĺžka štúdia je stanovená v podmienkach jednotlivých akreditovaných programov 

certifikačnej prípravy. 

b) poplatok za vydanie certifikátu je 166,- EUR (slovom: stošesťdesiatšesť EUR). 

c) účastník vzdelávania je povinný uhradiť poplatok 512,- EUR za certifikačnú prípravu 

pred nástupom na certifikačný kurz. Úhradu za vydanie certifikátu vo výške 166,- 

EUR zaplatí účastník vzdelávania po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky. 

Certifikát mu bude vydaný až po uhradení poplatku a pripísaní úhrady na účet LF 

UK. 

d) úhrada sa poukazuje na účet LF UK vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 

7000135257/8180, IBAN: SK43 8180 0000 0070 0013 5257, BIC: SPSRSKBA. 

Účastník vzdelávania pri všetkých úhradách uvádza variabilný symbol, ktorý je 

uvedený v zmluve o zabezpečení certifikačnej prípravy. 

 

4. V prípade, ak účastník vzdelávania vykoná úhradu za špecializačné štúdium, alebo 

certifikačnú prípravu a na špecializačné štúdium/certifikačnú prípravu nenastúpi, vráti sa 

mu ním uhradená suma znížená o storno poplatok vo výške 10,- EUR. Suma podľa 

predchádzajúcej vety bude účastníkovi vrátená na základe jeho písomného oznámenia 

o nenastúpení na štúdium zaslaného do dvoch mesiacov od zaradenia do štúdia, na 

Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK. 

 

5. Výška úhrady za účasť na špecializačnom kurze alebo vzdelávacej aktivite pre 

záujemcov, ktorí nie sú zaradení v ďalšom vzdelávaní na LF UK, sa určuje vo výške 

10,- EUR (slovom: desať EUR) za jeden deň kurzu/vzdelávacej aktivity. 

 

6. Účastníci vzdelávania, zaradení do vzdelávania do termínu nadobudnutia účinnosti tohto 

vnútorného predpisu, sa riadia a ukončia vzdelávanie podľa vnútorného predpisu 

Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 10/2009 – Úhrada za 

špecializačné štúdium. 

 

7. Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší vnútorný predpis 

Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 10/2009 – Úhrada za 

špecializačné štúdium. 

 

8. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 10. 2015. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 17. 9. 2015 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

dekan Lekárskej fakulty  UK v Bratislave 

 

 

 


