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Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie 

odbornej spôsobilosti. Zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných 

činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné 

vzdelávanie. 

  

V súlade s Vyhláškou 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 24.8.2015 a schválení 

v Akademickom senáte JLF UK dňa 13.10.2015 

 

v y d á v a m 

 

 túto Smernicu o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

 

1. Výška úhrady za  celé špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolanie lekár 

a zubný lekár predstavuje: 

a) v základných špecializačných odboroch 1 327 EUR; 

b) v špecializačných odboroch, ktoré nadväzujú na dokončenie  špecializácie 

v niektorom zo špecializačných odborov 995 EUR. 

2. Výška úhrady za vykonanie skúšky spôsobilosti podľa § 36 ods. 8 zákona č. 

578/2004. Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení 

predstavuje 1 327 EUR. 

3. Výška úhrady za celé špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolanie sestra sa 

stanovuje vo výške 232 EUR. 

4. Účastník vzdelávania je povinný  úhradu za špecializačné štúdium  vykonávať 

v súlade s uzatvorenou zmluvou o zabezpečení špecializačného štúdia na účet JLF UK 

v Martine  vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0013 4502, 

variabilný symbol 201.  

5. Výška úhrady  za ďalšie vzdelávanie zabezpečené certifikačnou prípravou na výkon 

certifikovaných pracovných činností  pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár 

sa určuje vo výške 663 EUR.  

6. Výška úhrady za ďalšie vzdelávanie zabezpečené certifikačnou prípravou na výkon 

certifikovaných pracovných činností pre zdravotnícke povolanie sestra sa určuje 

nasledovne: 

a) vo výške  232 EUR za celú certifikačnú prípravu ak zdravotnícky pracovník 

získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

b) vo výške 132 EUR za celú certifikačnú prípravu ak zdravotnícky pracovník získal 

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie; 

c) vo výške 66 EUR za celú certifikačnú prípravu ak zdravotnícky pracovník získal 

úplné stredné odborné vzdelanie;  
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d) vo výške 16 EUR za celú certifikačnú prípravu ak zdravotnícky pracovník získal 

stredné odborné vzdelanie. 

7. Účastník vzdelávania je povinný  vykonávať úhradu za certifikačnú prípravu v súlade 

s uzatvorenou zmluvou o zabezpečení certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej 

pracovnej činnosti na účet JLF UK v Martine vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 

SK58 8180 0000 0070 0013 4502, variabilný symbol 201. 

 

8. Výška úhrady za účasť zdravotníckeho pracovníka na jednej vzdelávacej aktivite  

absolvovanej v rámci sústavného vzdelávania sa určuje vo výške 50 EUR.  

9. Úhrada poplatku  podľa ods. 7 sa poukazuje na účet JLF UK v Martine  vedený 

v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0013 4502, variabilný symbol 

201.  

10. Úhrada za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre osoby v riadnom 

pracovno-právnom vzťahu s JLF UK založenom pracovnou zmluvou sa určuje vo 

výške nevyhnutných administratívnych nákladov spojených so vzdelávacími 

aktivitami a to nasledovne: 

 

a) špecializačné štúdium: 

- pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár vo výške 166 EUR; 

- pre zdravotnícke povolanie sestra vo výške 70  EUR. 

 

b) certifikačná príprava na výkon certifikovaných pracovných činností: 

- pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár vo výške 166 EUR; 

- pre zdravotnícke povolanie sestra vo výške 60 EUR ak sestra získala 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; 30 EUR ak sestra získala vysokoškolské 

vzdelanie I. stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie; 16 EUR ak sestra získala 

úplné stredné odborné vzdelanie.  

 

c) sústavné vzdelávanie: 

- poplatok za účasť na jednej vzdelávacej aktivite v rámci sústavného 

vzdelávania pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár vo výške 10 EUR; 

- poplatok za účasť na jednej vzdelávacej aktivite v rámci sústavného 

vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra vo výške 10 EUR. 

11. Úhrada poplatkov uvedených v ods. 9 sa poukazuje na účet JLF UK v Martine  

vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0013 4502, variabilný 

symbol 201.  

12. Účastníci vzdelávania, zaradení do vzdelávania do termínu nadobudnutia účinnosti 

tohto vnútorného predpisu, sa riadia a ukončia vzdelávanie podľa vnútorného 

predpisu 13/2012 - Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK. 
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13. Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší vnútorný predpis č. 

11/2014 - Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov.  

14. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13.10.2015. 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 


