SLOVENSKÁ
LEKÁRSKA
KOMORA
Račianska 42/A
831 02 Bratislava

C e n n í k platný od 1.1.2019
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 €,
b) okresnej úrovne 40 €,
c) krajskej úrovne do 200 účastníkov 150 €,
d) krajské podujatia (viac rovnakých podujatí na jednej žiadosti): prvých 8 podujatí: 150 EUR a
ďalších 8 podujatí: + 150 EUR
e) krajskej úrovne nad 200 účastníkov 280 €,
f) celoslovenskej úrovne s počtom účastníkov do 200: 150 €,
g) celoslovenskej úrovne s počtom účastníkov od 200 do 500: 250 €,
h) celoslovenskej úrovne s počtom účastníkov nad 500: 300 €,
i) celoslovenská s medzinárodnou účasťou (v závislosti od počtu účastníkov / viď celoslovenská): od
150 € do 250 €
j) medzinárodné podujatia (v závislosti od počtu účastníkov / viď celoslovenská): od 150 € do 250 €
k) Autodidaktický test – časopis – za 1 kompletný test: 40 €
l) Autodidaktický test – internet – za 1 kompletný test: 60 €
m) Autodidaktický test – elektronická forma (lekarnet.sk) – za 1 kompletný test: 180 €
na účet organizácie Lekár, a. s. vedený v Tatrabanke, a. s. Bratislava číslo účtu 2946015261/1100 - v tvare
IBAN: SK8011000000002946015261.
B/ V prípade právoplatného rozhodnutia o nepublikovaní jednorazovej vzdelávacej aktivity v kalendári
jednorazových vzdelávacích aktivít sa poplatok organizátorovi vráti iba v prípade, že jednorazová
vzdelávacia aktivita
a) nebola odborne posudzovaná odbornými hodnotiteľmi s príslušnou kvalifikáciou podľa smerníc SLK a
SLS pre ARS CME k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít alebo
b) nebola uskutočňovaná v spolupráci s farmaceutickými firmami, ak organizátor o vrátenie písomne
požiadal Slovenskú lekársku komoru.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.

CENNÍK eKREDIT, eKREDIT online
POPLATKY PRE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
A AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI
(pre elektronické zapísanie kreditov účastníkom z organizovaných aktivít si vyberte jednu z dole uvedených možností)

1. Poplatky za lokálnu aplikáciu eKREDIT (v prípade, ak organizujete ročne 5 a viac podujatí):
(poskytovateľom služby je KaratNet, s. r. o.)

Lokálna aplikácia eKREDIT
(softvér, inštalácia a zaškolenie)
199 EUR/jednorázový poplatok
Ročný update softvéru, Registra členov SLK a zoznamu
aktivít klienta
249 EUR/ročne
Inštalácia eKREDIT na každý ďalší PC
49 EUR/jedna licencia
(jednorazový poplatok do počtu 10 PC, každý ďalší PC zadarmo)
2. Poplatky za online modul eKREDIT (v prípade, a k organizujete ročne do 5 podujatí):
(poskytovateľom služby je KaratNet, s. r. o.)

Jednorazová aktivácia modulu online eKREDIT 60 EUR/kreditovaná akcia
(pre akúkoľvek úroveň podujatia)
Uvedené ceny sú bez DPH.

POPLATKY PRE NEMOCNICE, SPOLKY LEKÁROV

Poplatky pre online modul eKREDIT:
(poskytovateľom služby je KaratNet, s. r. o.)

ročná aktivácia modulu online eKREDIT

30 EUR/ročne

Uvedené ceny sú bez DPH.

POPLATKY PRE SUBREGIONÁLNE LEKÁRSKE KOMORY
Poplatky pre SRLK:
(poskytovateľom služby je KaratNet, s. r. o.)

ročná aktivácia modulu online eKREDIT

zadarmo

Lokálna aplikácia Ekredit
(softvér, inštalácia a zaškolenie)
100 EUR/jednorázový poplatok
Ročný update softvéru, Registra členov SLK a zoznamu
aktivít klienta
50 EUR/ročne
Uvedené ceny sú bez DPH.

eKREDIT a technická podpora eKREDIT:
Ing. Jozef Ambro, PhD. – jozef.ambro@karatnet.sk, tel.: +421 917 289 273

