
Akreditačná rada Slovenska 

pre kontinuálne medicínske vzdelávanie 

 

 
 

 
C e n n í k ARS CME 

 

platný od 01.05.2022 

 

ŽIVÉ PODUJATIE 
 

(LEE) 

 

Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti 

pre Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie 

k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít 

 
A/ Za publikovanie jednorazovej vzdelávacej aktivity v elektronickom informačnom systéme 

uhradí organizátor v prípade jednorazovej vzdelávacej aktivity 

a) miestnej úrovne - 10 €, zrýchlený poplatok 5 €  

b) okresnej úrovne - 40 €, zrýchlený poplatok 20 €  

c) krajskej úrovne do 200 účastníkov - 170 € zrýchlený poplatok 50 €  

d) krajskej úrovne nad 200 účastníkov - 280 € zrýchlený poplatok 50 €  

e) celoslovenskej úrovne s počtom účastníkov do 200 - 200 € zrýchlený poplatok 50 €  

f) celoslovenskej úrovne s počtom účastníkov od 200 do 500 - 300 € zrýchlený poplatok 

50 €  

g) celoslovenskej úrovne s počtom účastníkov nad 500 - 500 € zrýchlený poplatok 50 €  

celoslovenská úroveň s medzinárodnou účasťou do 150 účastníkov – 300 € zrýchlený 

poplatok 50 €  

h) celoslovenská úroveň s medzinárodnou účasťou nad 150 účastníkov – 600 € zrýchlený 

poplatok 50 € 

i) medzinárodné podujatie do 150 účastníkov – 400 €  zrýchlený poplatok 50 €  

j) medzinárodné podujatie nad 150 účastníkov – 800 € zrýchlený poplatok 50 € 

 
B/ Poplatok za zrýchlené schválenie podujatia (bez ohľadu na úroveň podujatia, menej ako 

dva týždne pred začiatkom podujatia) 

 

Po zrušení už zaregistrovanej aktivity organizátorom podujatia si ARS CME uplatňuje 50 %  

z výšky príslušnej platby (k fakturácii bude vystavený dobropis vo výške 50 % z pôvodnej ceny). 

 

na účet organizácie LEKÁR, a. s. vedený v Tatrabanke, a. s. Bratislava číslo účtu 

2946015261/1100 - v tvare IBAN: SK8011000000002946015261. 

 

Slovenská lekárska komora Slovenská lekárska spoločnosť 
Račianska 42/A, 831 02 Bratislava Cukrová 3, 813 22 Bratislava 

tel.: 02/4911 4300, fax: 02/4911 4301 tel.: 02/5292 2020, fax: 02/5263 5611 

e-mail: sekretariat@lekom.sk e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk 
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