
 
 
 
 
 
 Č. j.: LEK005411/2017-101420 
 Košice, 27.09.2017 
 
 

Rozhodnutie dekana č. 7/2017 
o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

 
Po prerokovaní vo vedení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 
(ďalej len „UPJŠ LF“) dňa 19.09.2017 a schválení v Akademickom senáte UPJŠ LF dňa 
20.09.2017 vydávam v súlade s vyhláškou MZ SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady 
zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie toto Rozhodnutie o úhrade za ďalšie 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov: 

 
I.  

Výška úhrady za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
 

1. Úhrada za celé špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný 
lekár 

a) v základných špecializačných odboroch 1 327 € 

b) v špecializačných odboroch, ktoré nadväzujú na dokončené 
špecializačné štúdium 

995 € 

2. Úhrada za celé špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolanie 
sestra a fyzioterapeut 232 € 

3. Úhrada za ďalšie vzdelávanie zabezpečené certifikačnou prípravou 
na výkon certifikovaných pracovných činností pre zdravotnícke 
povolanie lekár a zubný lekár 

663 € 

4. Úhrada za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre osoby v riadnom 
pracovno-právnom vzťahu s UPJŠ LF založenom pracovnou zmluvou sa určuje vo 
výške nevyhnutných administratívnych nákladov spojených so vzdelávacími aktivitami 

a) špecializačné štúdium 

- pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár (okrem špecializačného 
odboru zdravotnícky manažment a financovanie) 500 € 

- pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár v špecializačnom 
odbore zdravotnícky manažment a financovanie (iba v prípade, ak ide 
o zamestnanca UPJŠ LF na plný pracovný úväzok) 

232 € 

- pre zdravotnícke povolanie sestra a fyzioterapeut 70 € 

b) certifikovaná príprava na výkon certifikovaných pracovných činností 

- pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár 232 € 



5. Úhrada za účasť na špecializačnom kurze pre záujemcov, ktorí nie sú 
zaradení v ďalšom vzdelávaní na UPJŠ LF 

20 € / 1 deň 

6. Úhrada za ďalšie vydanie špecializačného indexu (ďalej len „ŠI“) 5 € 

7. Úhrada za ďalšie vydanie záznamníka zdravotných výkonov 
a iných odborných aktivít – logbook (ďalej len „ZZV“) 5 € 

8. Úhrada za odpis diplomu o špecializácii / certifikátu 10 € / 1 A4 
strana textu 

 
II.  

Osobitné ustanovenia 
 

1. Účastník vzdelávania je povinný uhradiť poplatok za ďalšie vzdelávanie podľa 
podmienok stanovených zmluvou o zabezpečení ďalšieho vzdelávania uzavretou 
medzi ním a UPJŠ LF (ďalej len „zmluva“) na účet UPJŠ LF vedený v Štátnej 
pokladnici, IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360, variabilný symbol: 1030, 
poznámka: Priezvisko účastníka, názov odboru. 
 

2. V prípade predčasného ukončenia študijného programu nevzniká účastníkom 
vzdelávania nárok na vrátenie poplatku ani jeho časti. 
 

3. Poplatok za ďalšie vzdelávanie v sebe zahŕňa školné, kurzy, vydanie diplomu, 1x 
vydanie ŠI a 1x vydanie ZZV. 
 

4. Výšku úhrady za ďalšie vzdelávanie nie je možné znížiť ani odpustiť. 
 

III.  
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.10.2017.  

 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší vnútorný predpis UPJŠ LF 

– Poplatky za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, platné od 17.09.2014. 
 

3. Účastníci vzdelávania zaradení do ďalšieho vzdelávania do termínu nadobudnutia 
účinnosti tohto vnútorného predpisu, sa riadia a ukončia vzdelávanie podľa 
doterajšieho predpisu – Poplatky za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 
platné od 17.09.2014. 

 
 
 
 
 
 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., v. r. 
 dekan UPJŠ LF 


