
 
 
 
 
 
 

                                                                                           

 

POPLATKY ZA ĎALŠIE VZDELÁVANIE  
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 

(platné od 17.9. 2014) 

 
1  RŠŠ – Rok špecializačného štúdia, ktorý začína dňom zaradenia do špecializačného odboru 

2 Zahraniční študenti sú osoby, ktoré nie sú občanmi členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte.  Za zahraničného 
študenta sa v súlade s ust. § 92 ods. 9 zákona o VŠ  pre účely tohto Poriadku poplatkov nepovažuje ani študent, ktorý je občanom 
Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej 
republiky alebo Ukrajiny. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa 
riadia ustanoveniami týchto zmlúv. 

3 Poplatok za vydanie diplomu o špecializácii, závisí odo dňa podpisu zmluvy účastníkom špecializačného štúdia,  podľa vtedy 
platného Rozhodnutia dekana o úhrade za špecializačné štúdium.  

Úhrady a  poplatky za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  
 uskutočňujúce sa na  UPJŠ Lekárskej fakulte v Košiciach:  

a)  Poplatok za špecializačné štúdium  v zdravotníckom povolaní  
lekár, zubný lekár, pre občanov SR 

166 € /RŠŠ1 

 

b) Poplatok  za špecializačné štúdium pre zamestnancov LF UPJŠ 66 €/ RŠŠ 

c)  Poplatok za špecializačné štúdium v zdravotníckom povolaní 
sestra  

232 €  
 

d)  Poplatok za špecializačné štúdium v zdravotníckom povolaní 
fyzioterapeut 

232 €  
 

e) Poplatok za špecializačné štúdium v zdravotníckom povolaní lekár, 
zubný lekár pre zahraničných študentov špecializačného štúdia2 

11 000 € / RŠŠ  
 

f) Poplatok za špecializačné štúdium v zdravotníckom povolaní lekár,   
zubný lekár v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment 
a financovanie (pre osoby v riadnom pracovno-právnom vzťahu s UPJŠ LF založeným 
pracovnou zmluvou s úväzkom 1,0 sa určuje vo výške nevyhnutných administratívnych 
nákladov spojených so vzdelávacími aktivitami)* 

66 € /ŠŠ *  
 
 
1100 € /ŠŠ  

g) Poplatok  za špecializačné štúdium pre študentov špecializačného 
štúdia inej štátnej príslušnosti, s trvalým pobytom na území SR  
a zamestnaných na území SR 

166 € /RŠŠ  

 

h)  Poplatok za vydanie diplomu o špecializácii   
     Poplatok za vydanie diplomu o špecializácii   

332 € 3 
166 € 

i)  Poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze   
organizovanom LF UPJŠ 

7 €/deň 
 

j) Poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze 
organizovanom LF UPJŠ pre účastníka, ktorý nie je zaradený do 
špecializačného štúdia na LF UPJŠ  

20 €/deň 
 

k)  Poplatok za certifikačnú prípravu na výkon  certifikovaných 
pracovných činností za celú prípravu a vydanie certifikátu 

500 € 
 

l) Poplatok za certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných 
pracovných činností za celú prípravu a vydanie certifikátu, pre 
zahraničných študentov špecializačného štúdia2  

1 000 € 

m)  Poplatok za vydanie Špecializačného indexu 5 € 

n) Poplatok za vydanie Záznamníka zdravotných výkonov 5 € 


