
ROZHODNUTIE DEKANA 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach č. 4/2008 
o výške a spôsobe úhrady za špecializa čné štúdium na LF UPJŠ 

zo dňa 11.12. 2008 
 
 
V súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady 

zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie a po prerokovaní vo Vedení LF UPJŠ 
v Košiciach dňa 25.novembra 2008 týmto vydávam nasledovné rozhodnutie o výške 
a spôsobe úhrady za špecializačné štúdium na LF UPJŠ. 

 
 

1. Úhrada za špecializačné štúdium v kategórii lekár a kategórii sestra,  pre občanov 
Slovenskej republiky – účastníkov špecializačného štúdia, ktorá bola stanovená na 
základe ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky činí  
5.000,-Sk/rok (165,96 EUR). 

 
2. Suma uvedená v ods. 1 tohto rozhodnutia zahŕňa najmä: 

a) úhradu za praktickú a teoretickú časť štúdia, 
b) náklady spojené s použitím hmotného majetku a nehmotného majetku potrebného na 

realizáciu vzdelávacej aktivity,  
c) odmeny, cestovné, ubytovacie a iné náklady spojené s činnosťou odborného garanta, 

prednášajúceho, školiteľa alebo člena lektorského zboru, prípadne supervízora na 
vzdelávacej aktivite,  

d) poštovné, náklady na použitie telekomunikačných a elektronických prostriedkov na 
zabezpečenie vzdelávacej aktivity a  

e) mzdové náklady a iné administratívne náklady spojené so vzdelávacou aktivitou, a to 
náklady spojené so zaradením zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, 
ukončením ďalšieho vzdelávania a vydaním diplomu o špecializácii, certifikátu alebo 
osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. 

 
2. Pre zabezpečenie vzájomných práv a povinností medzi LF UPJŠ a účastníkmi 

špecializačného štúdia bude uzatváraná zmluva o zabezpečení ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v danom študijnom odbore. Túto zmluvu bude možné meniť 
alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými 
stranami. 

 
3. Účastník vzdelávania je povinný splácať výšku úhrady za štúdium nasledovne: 

a) pred začatím každého akademického roka sumu 5.000, - Sk, (165,96 EUR) a to 
najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa začal príslušný 
akademický rok, 

b) poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze organizovanom Lekárskou   
fakultou UPJŠ v Košiciach vo výške 200,-Sk, (6,63 EUR), 

c) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii vo výške 5.000,-Sk (165,96 EUR). 
 

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

 
5.  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.  

 
6.  Ak účastník vzdelávania nevykoná úhradu za špecializačné štúdium v zmysle tohto 

rozhodnutia má sa za to, že zanechal štúdium. V tomto prípade nemá účastník 
vzdelávania nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov. 

 



7.  V prípade, ak účastník vzdelávania vykoná úhradu za špecializačné štúdium alebo na 
špecializačné štúdium nenastúpi, vráti sa ním uhradená suma znížená o 5 % zo sumy 
úhrady za školné. Táto suma zahŕňa administratívne náklady, ktoré vzniknú LF UPJŠ. 

 
8.  Úhrada  za špecializačné štúdium pre zamestnancov LF UPJŠ sa určuje maximálne do 

výšky nevyhnutných administratívnych nákladov spojených so vzdelávacou aktivitou: 
 

d) poplatok za jeden rok štúdia vo výške 2.000,-Sk/rok, (66,38 EUR), 
e) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii vo výške 5.000,-Sk, (165,96 EUR) 
 
Vzájomné práva a povinnosti medzi LF UPJŠ a jej zamestnancami - účastníkmii 
špecializačného štúdia budú upravené osobitnou dohodou. 

 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 10.12. 2008 schválením v Akademickom senáte LF 
UPJŠ v Košiciach. 

 
2. Účinnosťou tohto rozhodnutia sa ruší rozhodnutie č. 1/2007 zo dňa 11.decembra 2007. 

 
 
 
 
 

                                                                 Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
                                                              dekan fakulty   

 
 
 
 
 


