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V súlade s § 1 Vyhlášky č. 31/2006 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o výške
úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie, po prerokovaní vo Vedení
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) dňa 31. augusta 2010 a po
schválení v Akademickom senáte JLF UK dňa 13. septembra 2010 vydávam nasledovné
rozhodnutie o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK
nasledovne:
1. Výšku úhrady za špecializačné štúdium pre lekára a vydanie diplomu o špecializácii:
a) poplatok za jeden rok štúdia 166 EUR,
b) poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze organizovanom Jesseniovou
lekárskou fakultou UK v Martine vo výške 7 EUR,
c) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii 166 EUR.
2. Výšku úhrady za špecializačné štúdium pre sestru a vydanie diplomu o špecializácii:
a) poplatok za špecializačné štúdium 150 EUR,
b) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii 70 EUR.
3. Úhrada poplatkov uvedených v bode č. 1 a 2 sa poukazuje na účet JLF UK v Martine
vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000134502/8180, variabilný symbol 201.
4. Účastník vzdelávania je povinný úhradu za špecializačné štúdium a vydanie diplomu
vykonávať nasledovne:
a) poplatok vo výške 166 EUR za jeden rok špecializačného štúdia pre lekára do 4
týždňov po podpise Zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia pre lekára,
b) poplatok vo výške 166 EUR
pre lekára pred začatím každého ďalšieho
akademického roka, a to najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom sa začal príslušný akademický rok,
c) poplatok vo výške 150 EUR za špecializačné štúdium pre sestru do 4 týždňov po
podpise Zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia pre sestru,
d) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii po úspešnom absolvovaní špecializačnej
skúšky. Diplom bude účastníkovi vydaný po uhradení poplatku na účet JLF UK.
5. Výška úhrady za špecializačné štúdium pre lekárov - záujemcov zo zahraničia
(samoplatcov) v anglickom jazyku je 10 000 EUR, slovom: desaťtisíc EUR za jeden rok
štúdia. Termín splátok bude stanovený osobitne v zmluve, ktorú podpíše každý účastník
špecializačného štúdia pri zaradení do špecializačného štúdia.
6. 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.
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7. Úhrada za špecializačné štúdium a vydanie diplomu pre zamestnancov JLF UK
a zamestnancov UNM sa určuje vo výške nevyhnutných administratívnych nákladov
spojených so vzdelávacími aktivitami a to nasledovne:
a) poplatok za jeden rok špecializačného štúdia pre lekára vo výške 67 EUR,
b) poplatok za jeden rok špecializačného štúdia pre sestru vo výške 65 EUR,
c) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii pre lekára vo výške 166 EUR,
d) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii pre sestru vo výške 70 EUR.
8. Výška úhrady za účasť zdravotníckeho pracovníka na jednej vzdelávacej aktivite
absolvovanej v rámci sústavného vzdelávania sa určuje na sumu 50 EUR a hradí sa na
účet JLF UK v Martine vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000134502/8180,
variabilný symbol 201.
9. Dĺžka štúdia a
programoch.

vzdelávacích aktivít je stanovená v jednotlivých akreditovaných

10. Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie dekana č. 10/2008 zo dňa 22. júna 2008.
11. Rozhodnutie o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov nadobúda
účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK v Martine dňa 13. septembra 2010.

V Martine dňa 15. 9. 2010

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v.r.
dekan JLF UK
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