Účastník kurzu môže požiadať o refundáciu kurzovného za kurzy absolvované v rokoch
2020-2027 na Ministerstve zdravotníctva SR na základe výzvy Vzdelávanie v rezorte
zdravotníctva
https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte
Vyplnenú žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a reziliencie SR
(žiadosť o refundáciu), je potrebné spolu s:
– fotokópiou potvrdenia o absolvovaní kurzu,
– fotokópiou vysokoškolského diplomu,
– potvrdením zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
– originálom výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a
– dokladom o úhrade kurzovného (pozn.: cestovné, ubytovanie a stravné MZ SR nerefunduje)
Poslať na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2, P. O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy ,,12I08-21-V02“ a nápisom
,,NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“ – ak ide o účastníka kurzu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom
V texte žiadosti uveďte Komponent 12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné
zdravie (vzdelávanie) Plánu obnovy a odolnosti SR a Prioritu 8 Komunitná starostlivosť –
riadok 21 excelovskej tabuľky s názvom Multidisciplinárne aspekty komplexnej starostlivosti
– Viacdimenzionálna starostlivosť na podporu duševného zdravia alebo Prioritu 6 Špecifické
potreby klientov – riadok 50 excelovskej tabuľky Strata a vážne ochorenie – Spirituálne
aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.
MZ SR prostriedky poskytuje do roku 2027 do vyčerpania celkovej rezervovanej alokácie na
vzdelávanie odborníkov v zdravotníctve v oblasti duševného zdravia, čo činí 2 925 181 €, čo
zahŕňa refundáciu nákladov na školné alebo kurzovné MZ SR akreditovaných študijných
programov špecializačného štúdia, certifikačného štúdia a študijných programov sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako aj jednorazových vzdelávacích aktivít
sústavného vzdelávania určených pre zdravotníckych pracovníkov.
MZ SR dňa 25.3.2022 akreditovalo nový Modul č. 14 pod názvom „Menej frekventované
metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne“, ktorý tvorí súčasť akreditovaného
študijného programu MZ SR „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“ poskytovateľa
vzdelávania Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára.s.r.o.

