
                         ROZHODNUTIE DEKANA 

              Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach č. 1/2007 
             o úhrade za špecializačné štúdium na LF UPJŠ 
                               zo dňa 11. decembra 2007. 

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

zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie a po prerokovaní vo Vedení LF UPJŠ 
v Košiciach dňa 21. novembra 2007 

u r č u j e m 

1. a) Výška úhrady za špecializačné štúdium pre občanov Slovenskej republiky, pre 
záujemcov s krátkodobou praxou :  
- poplatok za jeden rok štúdia je 5 000, - Sk, slovom: päťtisíc korún slovenských, 
- poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze organizovanom Lekárskou 

fakultou vo výške 200,- Sk, slovom: dvesto korún slovenských.  

b) Výška úhrady za špecializačné štúdium, pre občanov Slovenskej republiky, pre 
záujemcov s dlhodobou praxou :  
- poplatok za rok štúdia je 5 000,- Sk, slovom: päťtisíc korún slovenských, 
- poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze organizovanom Lekárskou 

fakultou vo výške 200,- Sk, slovom: dvesto korún slovenských.  
- poplatok za vydanie diplomu o špecializácii vo výške 10 000,- Sk. 

c) Výška úhrady za špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore 
samoplatcu sa určuje vo výške ceny špecializačného štúdia. 

d) Výška úhrady za špecializačné štúdium pre záujemcov zo zahraničia (samoplatcov) je: 
- za jeden rok štúdia 11.000,- EUR, slovom jedenásťtisíc eur ročne.  
Termín splátok bude stanovený v zmluve, ktorú podpíše každý účastník špecializačného 
štúdia pri zaradení do špecializačného štúdia. 

 
Úhrada sa poukazuje na účet LF UPJŠ v Košiciach vedený v Štátnej pokladnici, číslo 
účtu: 7000078360/8180 a variabilný symbol, ktorý získava uchádzač o špecializačné 
štúdium pri zaradení.  

2. Účastník vzdelávania je povinný splácať výšku úhrady za štúdium nasledovne: 
a) pri zaradení do špecializačného štúdiu prvá 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. 

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.  Úhrada  pre zamestnancov LF UPJŠ, FN LP a DFN sa určuje maximálne do výšky 
nevyhnutných administratívnych nákladov spojených so vzdelávacou aktivitou a to na 
sumu 5 000,-Sk, slovom: Päťtisíc korún slovenských. (bod.č. 4 bol schválený AS LF 
UPJŠ dňa 9.apríla 2008, zápisnica č.15/2008, uznesenie č.27.) 

 
Dĺžka štúdia je stanovená v podmienkach jednotlivých akreditovaných programov (od 3 do 
6,5 roka). 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 9.apríla 2008 schválením v Akademickom senáte LF 
UPJŠ v Košiciach. 

 
                                                                 Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

                                                              dekan fakulty   


