
Výška poplatkov za  Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  

 

P.č.  Názov ŠŠ, CPČ/označenie poplatku Výška 
školného/ 

poplatku v (€) 

Fakulta 

1 SŠ – 4 ročné 820 FVZ 

2 ŠŠ – 3 ročné 620 FVZ 

3 ŠŠ – 2 ročné 480 FVZ 

4 ŠŠ – Zdravotnícky manažment a financovanie (1 ročné) 600 FVZ 

5 ŠŠ – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve  
(MPH- 3 ročné)ŠS – 2 ročné 

1000/rok  FVZ 

6 (ŠS – 2 ročné ) 570  FOZOŠ,FZ 

7 ŠŠ – 1,5 ročné 520 FOZOŠ,FZ 

8 ŠŠ – 1 ročné 435 FOZOŠ.FZ 

9 CPČ – 1 ročná 435 FOZOŠ,FZ 

10 CPČ – 8 mesačná 348 FOZOŠ,FZ 

11 CPČ – 6 mesačná 261 FOZOŠ, FZ 

12 ŠŠ/1 deň 10 LF 

13 CPČ/1deň 10 LF 

14 Iné vzdelávacie aktivity/ 1deň 10 všetky fakulty 

15 Vystavenie potvrdenia o obsahu, rozsahu a ukončení štúdia v SJ 85 Fakulty,ktoré tieto 
administratívne úkony 
realizujú 

16 Vystavenie potvrdenia o obsahu, rozsahu a ukončení štúdia v AJ 170 Fakulty,ktoré tieto 
administratívne úkony 
realizujú 

17 Poplatok za zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania - 
špecializačného štúdia, certifikovanej pracovnej činnosti, 
prípravy na výkon práce v zdravotníctve)  a personalizáciu 
dokladov o ďalšom vzdelávaní 

 
50 

LF, FOZOŠ, FVZ,FZ 

18 Poplatok za zmenu zaradenia v špecializačnom štúdiu, 
v certifikovanej pracovnej činnosti, zmena vzdelávacej 
ustanovizne 

        
50 

Fakulty, ktoré tieto 
úkony realizujú 

19 Poplatok za vyradenie z evidencie ďalšieho vzdelávania na SZU 
v Bratislave    z akreditovaných  špecializačných odborov, 
v certifikovanej pracovnej činnosti,  prípravy   na výkon práce 
v zdravotníctve   

 
50 

Fakulty, ktoré tieto 
úkony realizujú 

 

 



20 Poplatok za Index odbornosti 15 Fakulty, ktoré tieto 
úkony realizujú 

21 Poplatok za Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných 
aktivít 

 
15 

Fakulty, ktoré tieto 

úkony realizujú 

22 Poplatok za absolvovanie kurzu omamné a psychotropné látky 
a za vydanie potvrdenia pre absolventov kurzu prvej pomoci 

 
150 

LF 

23 Poplatok za špecializačnú skúšku a vydanie kvalifikačného 
dokladu (diplom) 

 

400 

LF 

24 Poplatok za špecializačnú skúšku a vydanie kvalifikačného 
dokladu MPH (diplom) 

330 FVZ 

25 Poplatok za certifikačnú skúšku a vydanie kvalifikačného dokladu 
(certifikát) 

 

250 

 
LF 

26 Poplatok za pohovor prípravy na výkon práce v zdravotníctve 
 

 

150 

LF 

 Administratívny poplatok za zápis do ŠŠ MPH 30 FVZ 

27 Poplatok za opakovanie skúšky (špecializačnej, certifikovanej 
pracovnej činnosti pre všetky zdravotnícke povolania) 
- 1. opravný termín 
- 2. opravný termín 

 

 

500 

600 

LF, FVZ 

- 1. opravný termín 
- 2. opravný termín 

100 

150 

FOaZOŠ, FZ 

28 Administratívne úkony spojené so započítavaním odbornej praxe 
pre potreby špecializačného štúdia a certifikovanej pracovnej 
činnosti 

 

100 

LF 

30 Administratívne úkony spojené so 

započítavaním časti špecializačného štúdia 

podľa NV SR 379/2015 Z.z., vrátane 

vypracovania protokolu 

 
150 

LF 

31 Vystavenie duplikátu Indexu alebo Záznamníka zdravotných 
výkonov a iných odborných aktivít 

 
50 

Fakulty, ktoré tieto 

úkony realizujú 

32  
Vystavenie odpisu osvedčení, certifikátov, diplomov, dodatkov 

 

85 

Fakulty, ktoré tieto 

úkony realizujú 

33 Vydanie dodatkov k špecializačnému diplomu pre tých 
absolventov špecializačného štúdia, ktorí ho ukončili pred rokom 
2010 

 

650 

LF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


