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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej aj „fakulta“ 
alebo „FaF UK“) na základe vnútorného predpisu č.2/2022 Úplné znenie smernice dekana 
č. 1/2018 Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulte v znení Dodatkov č. 1 a 2 a v súlade s vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho 
pracovníka za ďalšie vzdelávanie ustanovuje: 

Čl. I 
Základné ustanovenia 

(1) Všetky úhrady a poplatky sa poukazujú bezhotovostným bankovým prevodom aj bez 
výzvy, na základe vygenerovaného platobného predpisu v systéme Ais2. 

(2) Už uhradené poplatky a úhrady sa nevracajú. 

Čl. II 
Splatnosť úhrad a poplatkov 

(1) Úhradu za špecializačné štúdium je účastník špecializačného štúdia povinný uhradiť 
v plnej výške do 15 dní od doručenia Rozhodnutia o zaradení na špecializačné štúdium 
fakultou. 

(2) Úhradu za vykonanie špecializačnej skúšky je účastník povinný uhradiť do 7 dní od 
doručenia oznamu o konaní špecializačnej skúšky. 

(3) Úhradu za vykonanie opakovanej špecializačnej skúšky je účastník povinný uhradiť do 
7 dní od doručenia oznamu o konaní opakovanej špecializačnej skúšky. 

(4) Poplatky za vydanie duplikátov sa uhrádzajú vopred a potvrdenie o ich úhrade tvorí 
neoddeliteľnú prílohu k žiadosti o ich vydanie. 

(5) Sankcie za neuhradenie úhrad a poplatkov v súlade s týmto opatrením sú upravené 
v čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu č. 2/2022 Úplné znenie smernice dekana č. 1/2018 
Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulte v znení Dodatkov č. 1 a 2. 

Čl. III 
Výška úhrad a poplatkov 

 (1) Poplatky za štúdium 

a) Poplatok za špecializačné štúdium(Index, Záznamník, vzdelávacie kurzy, sústredenie, 
školiace miesto) 280,- € 

b) Poplatok za špecializačné štúdium (vzdelávacie kurzy, sústredenie, školiace miesto)
 260,- € 

c) Špecializačná skúška 400,- € 
d) Opakovanie špecializačnej skúšky 100,- € 
e) Vystavenie jazykovej mutácie rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia 

v anglickom jazyku  50,- € 

 
(2) Poplatky za vydanie duplikátov 

a) Vystavenie duplikátu Indexu odbornosti 10,- € 
b) Vystavenie duplikátu Záznamníka zdravotných výkonov  10,- € 



 

 

c) Vystavenie duplikátu rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia 
v slovenskom jazyku  5,- € 

d) Vystavenie duplikátu rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v anglickom 
jazyku 50,- € 

 

 
Čl. IV 

Účinnosť 
Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 31. január 2022 

 
 
 
 
 
 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, v.r. 
 dekan fakulty 
 

 

 

  

 


