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 Predmetom tejto Vyhlášky je určenie výšky úhrad a poplatkov a spôsob platenia za 

špecializačné štúdium v akreditovanom špecializačnom štúdiu v odbore Ošetrovateľstvo 

určeného pre zdravotnícke povolanie sestra v súlade s  Vyhláškou č. 31/2006 Z. z. 

Ministerstva zdravotníctva a sociálnej práce Slovenskej republiky o výške úhrady 

zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie. 

  

Článok I. 

Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka za špecializačné štúdium 

 

(1) Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka za špecializačné štúdium je vo výške 232,35 

EUR za celé štúdium. 

 

(2) Výška úhrady za vydanie dokladov je stanovená v súlade s §92 ods. 15 Zákona 

o vysokých školách takto: 

 

a) index odbornosti         10 EUR 

b) záznamník klinickej praxe        10 EUR 

 

   

Článok II. 

Ekonomicky oprávnené náklady na špecializačné štúdium 

 

(1) Na účely tejto vyhlášky sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú najmä: 

 

a) náklady spojené s použitím hmotného majetku a nehmotného majetku potrebného na 

realizáciu vzdelávacej aktivity, 

 

b) odmeny, cestovné, ubytovacie a iné náklady spojené s činnosťou odborného garanta, 

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

aktivite, 

 

c) poštovné, náklady na použitie telekomunikačných a elektronických prostriedkov na 

zabezpečenie vzdelávacej aktivity, 

 



d) 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. 

 

Článok III. 

Spôsob  a organizácia úhrad  

 

(1) Dĺžka špecializačného štúdia je stanovená v podmienkach akreditovaného študijného 

programu.  

 

(2) Účastník vzdelávania je povinný uhradiť poplatky podľa čl. I. tejto vyhlášky nasledovne: 

 a) do 14 dní odo dňa konania zápisu je povinný uhradiť poplatok za špecializačné 

štúdium v plnej výške, 

 b) úhrady za doklady o štúdiu poukáže na účet fakulty pred ich vydaním a predloží 

doklad o úhrade na referáte pre študijné záležitosti 

 c) všetky úhrady poukáže na účet Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000241201/8180, IBAN kód: 

SK85 8180 0000 0070 0024 1201 

 c) pri úhradách  za špecializačné štúdium uvedie variabilný symbol: 30049 

 d) pri úhradách za vydanie dokladov o štúdiu uvedie variabilný symbol:300491  

 

(3) V prípade ak účastník vzdelávania vykoná úhradu za špecializačné štúdium a na 

špecializačné štúdium nenastúpi, vráti sa mu ním uhradená suma znížená o storno poplatok vo 

výške 10%. 

 

(4) Suma podľa predchádzajúceho odseku bude účastníkovi špecializačného štúdia vrátená na 

základe jeho písomného oznámenia o nenastúpení na štúdium zaslaného do dvoch mesiacov 

odo dňa zápisu prodekanovi pre študijné záležitosti. 

 

 Táto vyhláška bola schválená Kolégiom dekana FZaSP dňa 12.6.2019. 
 

 

 

 

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.    
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