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V súlade s § 92 a § 113a ods. 7 až 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o vysokých školách") rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len
„SZU") vydáva smernicu, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so
štúdiom na SZU.
ČIánok 1
Základné ustanovenia
1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
a) „poplatníkom I“ je študent SZU študujúci v slovenskom jazyku, ktorý je
občanom SR alebo občan krajiny Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie (ďalej len „členské štáty"), občanom Bieloruskej republiky, Bosny
a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej
republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny, alebo cudzinec - štipendista vlády
SR, alebo cudzinec s trvalým pobytom v členskom štáte študujúci v
slovenskom jazyku,
b) „poplatníkom II“ je študent, ktorý nie je uvedený v písmene a) tohto odseku.
2. Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU je 10%z
priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových
bežných výdavkov poskytnutých Ministerstvom zdravotníctva škole zo štátneho
rozpočtu v rámci Kontraktu na predchádzajúci kalendárny rok. Základ sa
zaokrúhľuje na celé stovky nadol.
3. Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.
4. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných
programoch vysokoškolského štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa
odseku 2.
5. Študent školy („poplatník I“) vysokoškolského štúdia, ktorý neprekročil štandardnú
dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí, okrem čl. 2 ods. 1,
písm.a) tejto smernice SZU.
6. Od „poplatníkov II“ môže SZU požadovať školné v osobitnej výške aj počas
štandardnej dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych
zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto
zmlúv.
7. Financovanie ďalšieho vzdelávania ( špecializačné štúdium, certifikačné štúdium,
sústavné vzdelávanie) a výška poplatkov za toto vzdelávanie sa riadi Zákonom
351/2005 Z.z.
8. Cena jednotlivých typov ďalšieho vzdelávania nezohľadňuje ekonomicky
oprávnené náklady univerzity, ale zohľadňuje predovšetkým dostupnosť štúdia,
konkurenčné prostredie v Slovenskej republike a prípadnú exkluzivitu
poskytovaného štúdia.
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ČIánok 2
Podmienky platenia školného študentmi pri súbežnom štúdiu a pri
prekročení štandardnej dĺžky štúdia

1. Študent prijatý a zapísaný na štúdium:
a. je povinný uhradiť SZU ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe
za štúdium v príslušnom akademickom roku, ak študuje súbežne v jednom
akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných
vysokou školou vtom istom stupni. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na
štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69
ods. 1 zákona o vysokých školách - ide o študenta, ktorý študuje súbežne), je
povinný uhradiť pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu
kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického
roka po jeho opätovnom zapísaní,
b. je povinný uhradiť ročné školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný
program poskytovaný vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent
zapísaný na vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného
stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom
roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do
celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol
študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom
roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok.
2. Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa ods. 1 písm. a) pri
súbežnom štúdiu, má právo rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v
príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné
vysokoškolské štúdium nárok.
3. V celkovej dobe štúdia podľa ods. 1 písm. b) sa nezohľadňuje doba, počas ktorej
bol študent zapísaný na štúdium na vysokej škole v študijnom programe, v ktorom
uhrádzal školné.
4. Na účely ods. 1 a 2 sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53
ods. 3 zákona o vysokých školách (ďalej len „spojené štúdium podľa § 53 ods. 3")
považujú za študijné programy prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky spojeného
štúdia podľa § 53 ods. 3 za štúdium v študijnom programe druhého stupňa ; tak,
že štvrtý rok spojeného štúdia podľa § 53 ods. 3 sa považuje za prvý rok štúdia v
študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky primerane.
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Článok 3
Spoločné ustanovenia pre články 1 a 2
Na účely tejto smernice sa bakalársky stupeň štúdia podľa predchádzajúcich predpisov
považuje za štúdium študijného programu prvého stupňa, magisterský stupeň štúdia a
doktorský stupeň štúdia podľa predchádzajúcich predpisov za štúdium študijného
programu podľa § 53 ods. 3. Ak študent pokračoval v magisterskom stupni štúdia po
predchádzajúcom absolvovaní bakalárskeho štúdia podľa predchádzajúcich
predpisov, považuje sa toto jeho nadväzujúce štúdium za štúdium študijného
programu druhého stupňa. Ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich
predpisov sa považuje za štandardnú dĺžku štúdia podľa zákona o vysokých školách.
Článok 4
Školné v dennej forme vysokoškolského štúdia a jeho úhrada
1. „Poplatníci I“, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článkov 1 a 2, platia
ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého a tretieho stupňa a
v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách vo výške
školného uvedeného v prílohe č. 1 tejto Smernice, resp. vo výške uvedenej v
aktuálnom Dodatku k tejto Smernici.
2. „Poplatníci II“ platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého
a tretieho stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 v súlade s uzavretou
Zmluvou o zabezpečení vysokoškolského štúdia.
3. Ročné školné študent zaplatí bezhotovostne prevodom na účet SZU v termíne do
22. augusta bežného kalendárneho roku.
Výnimkou je ročné školné, ktoré je povinný zaplatiť študent za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia podľa Prílohy č. 1 tejto smernice. Na základe písomnej
žiadosti študenta môže rektor SZU udeliť súhlas na platbu v dvoch splátkach, a to
prvú splátku vo výške 60 % z ročného školného do 22.8. v danom akademickom
roku a druhú splátku vo výške 40 % z ročného školného, najneskôr do 20.1.
nasledujúceho roku.
4. Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom študentovi v odôvodnenom a
výnimočnom prípade aj znížiť, odpustiť alebo odložiť v súlade s § 92 ods. 18
zákona vysokých školách, a to na základe žiadosti študenta a na základe
vyjadrenia dekana fakulty.
Článok 5
Školné v externej forme vysokoškolského štúdia a jeho úhrada
1. Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť
sumu maximálneho ročného školného určenú na základe ekonomickej náročnosti
uskutočňovaných študijných programov a kvality výučby.
2. Školné v externej forme štúdia uvedené v Prílohe č. 1 tejto smernice platí počas
štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pre študentov prijatých
na štúdium, pokiaľ nie je Dodatkom k tejto smernici, alebo novou smernicou
stanovená iná výška školného.
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3. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému pre
príslušný študijný program na akademický rok.
4. Poplatníci II platia ročné školné v študijných programoch prvého, druhého a tretieho
stupňa a v spojenom štúdiu v súlade s uzavretou Zmluvou o zabezpečení
vysokoškolského štúdia.
5. Ročné školné sa hradí výhradne bezhotovostne prevodom na určený účet SZU .
6. Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom študentovi v odôvodnenom
prípade aj znížiť, odpustiť alebo odložiť v súlade s § 92 ods. 18 zákona o vysokých
školách.
Doba štúdia v zmysle tejto smernice plynie pre študentov externého štúdia, ktorí
neprekračujú štandardnú dĺžku štúdia, odo dňa zápisu.
Článok 6
Poplatky spojené so štúdiom na SZU
1. SZU môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov fakulty spojených
s týmito úkonmi. Jeho výška nesmie presiahnuť 25% základu podľa čl. 1 ods. 4 tejto
smernice.
2. SZU môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho
konania a s obhajobou rigoróznej práce. Výšku poplatku možno určiť do 150% základu
podľa čl. 1 ods. 4 tejto smernice.
3. SZU môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní
akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu
skúšku. Taktiež môže požadovať poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o
absolvovaní doktorandského štúdia. Poplatok nesmie presiahnuť 30% základu podľa
čl. 1 ods. 4 tejto smernice.
4. SZU môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67 zákona
o vysokých školách), za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68 zákona o
vysokých školách), za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie
rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 106 ods. 2 písm.a zákona o vysokých školách).
Výška poplatku je odvodená od skutočných nákladov SZU spojených s týmito úkonmi.
5. Doklad o uhradení poplatku (spárovanie poplatku študenta v SW MAIS s
účtovníctvom) za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti o
vystavenie príslušného dokladu.
6. V súlade s požiadavkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súhlase
Ministerstva zdravotníctva SR, bude Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
vykonávať doplňujúcu skúšku podľa ustanovenia §18 ods.2 a 3 zákona č.422/2015 Z.
z. o uznaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a
doplnení niektorých predpisov.
Doplňujúcou skúškou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiadateľa o
uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej na území tretieho štátu na výkon
zdravotníckeho povolania. Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje na základe
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Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 36/2016.
Spoplatnenie doplňujúcej skúšky prebieha podľa opatrenia MŠVVaŠ SR, ktorým sa
ustanovuje suma maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok pre
študijné programy externej forme štúdia uskutočňované na verejných a štátnych VŠ
(http://www.minedu.sk/opatrenia/) Aktuálna suma sa vypočíta z uvedenej sumy pre
každý akademický rok percentuálnym delením. 25 % z danej sumy pre doplňujúcu
skúšku pre povolania lekára a farmaceuta a 40 % pre doplňujúcu skúšku pre povolanie
zubného lekára.
Pre výkon povolania sestra sa výška poplatku odvodzuje vo výške 20% zaokrúhlené
na celé desiatky nadol. Daná metodika bola prijatá z dôvodu zabezpečiť čo najvyššiu
mieru transparentnosti ( MŠVVaŠ SR ).
7. V súlade so zákonom 578/2004 v znení neskorších predpisov o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách
v zdravotníctve §39, 39/a a Vyhláškou MZ SR čl. 31 z 18.01.2006 o výške úhrady
zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie realizuje Slovenská zdravotnícka
univerzita na jednotlivých fakultách Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
špecializačné štúdium a štúdium certifikovaných pracovných činností, ktoré je
spoplatnené.
8. V súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z. a v súlade so zákonom 18/1996 § 3
Z. z. a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa určuje výška poplatkov
pre externých uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie na Lekárskej fakulte
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, spoplatňuje toto konanie Slovenská
zdravotnícka univerzita vo výške uvedenej v prílohách.
Článok 7
Vrátenie uhradeného školného a poplatku
1. Slovenská zdravotnícka univerzita môže požadovať od uchádzačov o štúdium
poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený
od skutočných nákladov školy spojených s týmito úkonmi. Na vrátenie uhradeného
poplatku nemá uchádzač nárok.
2. Uhradený poplatok súvisiaci so zápisom na štúdium je bez nároku na vrátenie.
3. Uhradený poplatok za štúdium je možné vrátiť na základe písomnej žiadosti
študenta (Príloha č. 6), ktorý neabsolvoval žiadnu vyučovaciu hodinu v zimnom
semestri vo výške 100%. V ostatných prípadoch je možné poplatok za štúdium vrátiť
na základe písomnej žiadosti študenta vo výške 1/4, 2/4, resp. % v závislosti od
mesiaca v danom semestri, v ktorom si študent vrátenie uplatní. Písomnú žiadosť
akceptuje univerzita len na príslušnom tlačive, ktoré tvorí Prílohu č.6 tejto Smernice.
Žiadosť adresuje študent dekanovi fakulty, na ktorej študoval, resp. voči ktorej
uhrádzal poplatok za štúdium. Dekan fakulty navrhne kvestorovi rozhodnutie o
vyhovení, alebo nevyhovení žiadosti vcelku, alebo v jeho časti. Kvestor
univerzity posúdi splnenie príslušných podmienok pre vrátenie školného a
rozhodne. Podmienkou sú závažné okolnosti neumožňujúce ďalšie štúdium.
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4. Vrátenie školného „poplatníkovi II“ sa riadi príslušnými ustanoveniami Zmluvy o
zabezpečení vysokoškolského štúdia pre študentov študujúcich v anglickom
študijnom programe.
5. Ak študent zanechá štúdium alebo preruší štúdium v letnom semestri príslušného
akademického roka, stráca nárok na vrátenie školného. Takto nevyužité školné nie
je možné využiť pri prípadnom pokračovaní v štúdiu neskôr.
6. Ukončením štúdia z dôvodu neabsolvovanej skúšky v akomkoľvek štádiu štúdia
počas akademického roka, stráca študent nárok na vrátenie školného.
Článok 8
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Študent SZU je povinný uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie.
2. Evidenciu študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia spolu s evidenciou
dokladov o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom, pripravuje a
zabezpečuje študijné oddelenie príslušnej fakulty.
3. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná
fyzická osoba alebo právnická osoba.
4. Táto smernica nadobúda účinnosť 15.07.2019

V Bratislave, dňa 1.7.2019
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU v.r.
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Príloha č.1

p. č.

Výška školného a poplatkov spojených s vysokoškolským
štúdiom v dennej, externej forme štúdia pre poplatníkov I

Označenie poplatku

Fakulta

Výška poplatku v
(€)

1

Poplatok za 4-ročné bakalárske štúdium/ akademický rok/externá Fakulty,ktoré
forma
štúdium realizujú

550

2

Poplatok za 3-ročné magisterské štúdium/ akademický rok/externá Fakulty,ktoré
forma
štúdium realizujú

550

3

Vykonanie štátnej skúšky v externej forme štúdia (4- ročné Bc. a 3- Fakulty,ktoré
ročné Mgr.)
štúdium realizujú

250

4

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (MUDr., MDDr., Bc., Fakulty,ktoré
Mgr. a PhD.)
štúdium realizujú

70

5

Administratívne úkony pri zápise študenta -1. ročník denné štúdium, Fakulty,ktoré
externé štúdium a doktorandské (MUDr.,MDDr., Bc., Mgr., PhD.) tieto administratívne úkony realizujú

60

6

Administratívne úkony pri zápise študenta do vyššieho ročníka: Fakulty,ktoré tieto
(denné štúdium, externé štúdium a doktorand ské - MUDr., MDDr., administratívne
Bc., Mgr. a PhD.)
úkony realizujú

35

7

Validačná známka ISIC pri predĺžení platnosti preukazu

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

7

8

Vystavenie duplikátu ISIC karty

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

20

9

Záznamník klinickej praxe

Fakulty,ktoré tieto MUDr+ MDDr: ... 15
administratívne Bc+Mgr: ............... 5
úkony realizujú

10

Vystavenie duplikátu Záznamníka klinickej praxe

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

50

11

Vystavenie odpisu dodatku k diplomu

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

95

12

Vystavenie odpisu diplomu

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

95

13

Vystavenie odpisu vysvedčenia o štátnej skúške

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

85

9

14

Vystavenie potvrdenia o pravosti údajov o vzdelaní pre zahraničie

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

130

15

Vydanie potvrdení a dokladov z archívnych materiálov absolventov Fakulty,ktoré tieto
univerzity
administratívne
úkony realizujú

50

16

Kaucia za kľúč od šatňovej skrinky

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

15

17

Poplatok za posúdenie
z prechádzajúceho štúdia

predmetov Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

60

18

Poplatok za potvrdenie jedného informačného listu

Fakulty,ktoré tieto
administratívne
úkony realizujú

3

19

Obhajoba záverečnej práce a vykonanie opravnej štátnej skúšky Fakulty, ktoré
v ďalšom akademickom roku
tento úkon
realizujú

20

Fakulty, ktoré
tento úkon
realizujú
Opravná rigorózna skúška
Fakulty, ktoré
tento úkon
realizujú
Poplatok za doktorandské štúdium / akademický rok / externá Fakulty,ktoré
forma,
štúdium realizujú

21

22

žiadosti

o uznanie

Rigorózna skúška

MUDr+ MDDr: . 500
Bc: .................... 200
Mgr: ................. 300
500

300

300

( okrem zamestnancov SZU na ustanovený pracovný čas 1,00 )
23

24

25

Fakulty, ktoré
tento úkon
realizujú
Fakulty, ktoré
Náhradné stáže, cvičenia a semináre (max. 5 hod.)
tento úkon
realizujú
Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v doktorskom študijnom LF
programe v dennej forme(za každý ďalší rok štúdia)
Obhajoba dizertačnej práce v externej forme štúdia

600

20/hod.

1000

26

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v doktorandskom študijnom Fakulty,ktoré
programe v dennej forme(za každý ďalší rok štúdia)
štúdium realizujú

27

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v bakalárskom a magisterskom Fakulty,ktoré
Bc: .................... 600
študijnom programe (za každý ďalší rok štúdia)
štúdium realizujú Mgr.: ............... 700

28

Súbežné štúdium dvoch alebo viacerých študijných programov v tom Fakulty,ktoré
MUDr.+ MDDr: 850
istom stupni v jednom akademickom roku - v druhom študijnom štúdium realizujú Bc: .................... 600
programe (alebo v ďalších študijných programoch) v príslušnom
Mgr: ................. 700
akademickom roku

10

400

29

Súbežné štúdium dvoch študijných programov v rôznych stupňoch Fakulty,ktoré
MUDr.+ MDDr: 850
štúdia v jednom akademickom roku
štúdium realizujú Bc: .................... 600
Mgr: ................. 700

30

Výpis výsledkov štúdia (netýka sa študentov v rámci výmenných Fakulty, ktoré
tento úkon
programov, napr. Eramus+)
realizujú
Posúdenie štúdia a vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní Fakulty, ktoré
tento úkon
pre absolventa zahraničnej VŠ na účely pokračovania v štúdiu
realizujú

31

11

10

50

Príloha č.2

Výška školného a poplatkov spojených s vysokoškolským štúdiom
(Fees & Costs; FM SMU GENERAL MEDICINE STUDY PROGRAMME)
pre „poplatníkov II“ študujúcich v anglickom jazyku

s.n

Current fees

1

Administration fees 1st year full-time study programme (enrolment, Study
programme-book, ISIC card, doctorate study )
Administration fees 2nd - 6th year full-time study programme (enrolment,
Study programme-book)
ISIC card validation mark when the validity of the card is renewed /or
authorized
ISIC card replacement/duplicate

60

Record of clinical practice - log book (first print)
Record of clinical practice - log book/duplicate
Issuing a copy diploma (all types of diplomas in Slovak/English)
Issuing a copy certificate of state exam in Slovak/English
Issuing a confirmation of the authenticity of data on education for foreign
countries
Issuing certificates and documents from the archival materials of the Study
department
Deposit for the locker key

15
50
95
85
130

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Price

35
7
20

50
15

Assessment of study, issuing a decision of recognition of documents on
60
education and inclusion of a student in the next year
Confirmation on recognition of subjects related to study (price/subject)
3€/subject

14

Defence of a diploma, or final thesis and retake state examination (second and
each additional attempt) in the next academic year

500

15

Substitution of an internship, missed class (max 5 classes per semester)
(price/hour)

20/h

16

Transcript of records

10

17

Study related certificates (fourth and the other) for international students

10

12

Príloha č.3

Výška školného za vysokoškolské štúdium v dennej forme štúdia
pre študentov „poplatníkov II“ (študentov zo štátov mimo EÚ)
študujúcich v slovenskom jazyku na všetkých fakultách SZU

Označenie poplatku

Cena
(€)/rok

1
2
3
4
5
6

Študent bakalárskeho štúdia
700/rok
Študent magisterského štúdia
900/rok
Študent doktorského štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo
1500/rok
Študent doktorského štúdia v študijnom programe zubné lekárstvo
2000/rok
Študent doktorandského štúdia
2000/rok
Štúdium „poplatníka II“ v slovenskom jazyku v doktorskom stupni za každý rok štúdia (v 1500/rok
študijnom programe všeobecné lekárstvo - platí pre študentov zo štátov mimo EÚ)

7

Štúdium „poplatníka II“ v slovenskom jazyku v doktorskom stupni za každý rok štúdia (v 2000/rok
študijnom programe zubné lekárstvo - platí pre študentov zo štátov mimo EÚ)
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Príloha č.4

Výška poplatkov za Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

P.č.

Názov Špecializačné štúdium (ŠŠ),
Certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) /označenie poplatku

Výška
školného/
poplatku v (€)

1

ŠŠ – 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)

1000/rok

FVZ

6

(ŠŠ – 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

30

LF

13

CPČ/1deň

30

LF

14

Iné vzdelávacie aktivity/ 1deň

30

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

14

Fakulta

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

27

Administratívny poplatok za zápis do ŠŠ MPH

30

FVZ

28

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

500
600

- 1. opravný termín
- 2. opravný termín

100
150

FOaZOŠ, FZ

29

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

15

LF, FVZ

Príloha č.5

P.č.

Výška poplatkov spojených s habilitačným a inauguračným
konaním na fakultách SZU

Označenie poplatku

Cena (€)

1.

Poplatok pre externých uchádzačov o habilitačné konanie ( okrem zamestnancov SZU na
ustanovený pracovný čas 1,00 )

1500

2

Poplatok pre externých uchádzačov o inauguračné konanie ( okrem zamestnancov SZU na
ustanovený pracovný čas 1,00 )

2000
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Príloha č.6

Žiadosť o vrátenie uhradeného poplatku (časti poplatku) za štúdium

Meno priezvisko, adresa, kontakt:

Dekanát Fakulty.......................
Limbová 12
83303 Bratislava
V ........................., dňa.....................

VEC: Žiadosť o vrátenie poplatku

Dolu podpísaný /á ............................. žiadam o vrátenie poplatku/časti poplatku, ktorý som uhradila dňa
......... s uvedením variabilného symbolu.................................. vo výške ...............
Poplatok som uhradil/a v súlade so Smernicou č...... Slovenskej zdravotníckej univerzity a to pre možnosť
absolvovať štúdium v zmysle prílohy č. ...../bod..... tejto smernice.
Vzhľadom k tomu, že v súlade s čl ......bod ........ spĺňam podmienky pre vrátenie poplatku/časti poplatku,
žiadam o jeho poukázanie na č. účtu (IBAN) ...................................................................................
vedeného v peňažnom ústave .................................................
Za vyhovenie žiadosti ďakujem.
......................................
Podpis žiadateľa
Vyjadrenie dekana fakulty: (odporúčam , neodporúčam )

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Rozhodnutie kvestora univerzity:

.....................................................................................................................................................................
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