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j) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Èeskoslovenska pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Èeskej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má
na území Èeskej republiky rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Èeskej republike, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Èeskej republiky, ktoré
osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Èeskej republiky vykonávala povolanie farmaceuta na
území Èeskej republiky najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
k) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na
území Estónska rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Estónsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedèuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie farmaceuta na území Estónska najmenej poèas
troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
l) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na
území Lotyšska rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Lotyšsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie farmaceuta na území Lotyšska najmenej poèas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
m) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na území
Litvy rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Litve, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by•
priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie farmaceuta na území Litvy najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov
v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
n) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalej Juhoslávie
pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na území Slovinska
rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Slovinsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by•
priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi
predpismi Slovinska vykonávala povolanie farmaceuta na území Slovinska najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia.
D. V kategórii sestra
Ako vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra získané na území Slovenskej republiky v kategórii sestra sa uznáva vzdelanie doložené
a) dokladmi pod¾a tejto tabu¾ky:

Krajina
Belgicko/Belgique/
België/Belgien/

Názov kvalifikácie
1. Diploma gegradueerde
verpleger/verpleegster
– Diplôme d’infirmier(ère)
gradué(e)
– Diplom eines (einer)
graduierten
Krankenpflegers
(-pflegerin)
2. Diploma in de
ziekenhuisverpleegkunde
– Brevet d’infirmier(ère)
hospitalier(ère)
– Brevet eines (einer)
Krankenpflegers
(-pflegerin)
3. Brevet van
verpleegassistent(e)
– Brevet d’hospitalier(ère)
– Brevet einer
Pflegeassistentin

Ude¾ujúci orgán
1. De erkende
opleidingsinstituten/les
établissements
d’enseignement
reconnus/die anerkannten
Ausbil-dungsanstalten
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/le
Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté
française/die zuständigen
´Prüfungsausschüsse der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft´

Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii
–
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Krajina

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Dánsko /Danmark/

Eksamensbevis efter
gennemført
sygeplejerskeuddannelse
Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der
Krankenpflege
1. Pstvßo MorgketsijÞy
Pam/lßot Ahgmþm
2. Pstvßo MorgketsijÞy
Sevmokocijþm
Ejpaidetsijþm IdqtlÜsxm
(S.E.I.)
3. Pstvßo Anixlasijþm
MorgketsijÞy
4. Pstvßo Adekuþm
Morojülxm pqþgm
AmxsÝqxm Rvokþm
Tpotqceßot Tceßay jai
Pqümoiay
5. Pstvßo Adekuþm
Morojülxm jai
Epirjepsqiþm pqþgm
AmxsÝqxm Rvokþm
Tpotqceßot Tceßay jai
Pqümoiay
6. Pstvßo SlÞlasoy
MorgketsijÞy
Titulo de Diplomado
universitario en
Enfermería
1. Diplôme d’Etat
d’infirmier(ère)
2. Diplôme d’Etat
d’infirmier(ère) délivré en
vertu du décret no 99-1147
du 29 décembre 1999
próf í hjúkrunarfrædum fr
H skóla Islands

Sygeplejeskole godkendt af
Undervisningsministeriet

–

Staatlicher
Prüfungsausschuss

–

1. PamepirsÞlio Ahgmþm
2. SevmokocijÜ
EjpaidetsijÜ Idqýlasa
Tpotqceßo EhmijÞy
Paideßay jai HqgrjetlÜsxm
3. Tpotqceßo EhmijÞy
¢ltmay
4. Tpotqceßo Tceßay jai
Pqümoiay
5. Tpotqceßo Tceßay jai
Pqümoiay
6. JASEE Tpotqceßot
EhmijÞy Paideßay jai
HqgrjetlÜsxm

–

Ministerio de Educación y
Cultura/El rector de una
Universidad
Le ministère de la santé

–

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/

Španielsko
/España/
Francúzsko
/France/

Island

Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/

Luxembursko
/Luxembourg/

Certificate of Registered
General Nurse
Diploma di infermiere
professionale
diplomy a iné doklady
vydané inými štátmi,
uvedené v tejto tabu¾ke
a v súvisiacich bodoch
1. Diplôme d’Etat
d’infirmier
2. Diplôme d’Etat
d’infirmier hospitalier
gradué

Katedra ošetrovate¾stva na
lekárskej fakulte
Islandskej univerzity
An Bord Altranais (The
Nursing Board)
Scuole riconosciute dallo
Stato
–

Ministère de l’Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des
Sports

–

–
–

–
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Krajina
Holandsko
/Nederland/

Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/

Portugalsko
/Portugal/

Fínsko
/Suomi/Finland

Švédsko /Sverige/
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Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

1. diploma’s verpleger A,
verpleegster A,
verpleegkundige A
2. diploma
verpleegkundige MBOV
(Middelbare
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
3. diploma
verpleegkundige HBOV
(Hogere Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
4. diploma
beroepsonderwijs
verpleegkundige Kwalificatieniveau 4
5. diploma hogere
beroepsopleiding
verpleegkundige
Kwalificatieniveau 5
Bevis for bestaatt
sykepleiereksamen
1. Diplom als ´Diplomierte
Gesundheits- und
Krankenschwester/
Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger´‚
2. Diplom als ´Diplomierte
Krankenschwester
/Diplomierter
Krankenpfleger´‚
1. Diploma do curso de
enfermagem geral
2. Diploma/carta de curso
de bacharelato em
enfermagem
3. Carta de curso de
licenciatura em
enfermagem
1. Sairaanhoitajan
tutkinto /
sjukskötarexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkin
to, sairaanhoitaja (AMK)
/yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det
sociala området,
sjukskötare (YH)
Sjuksköterskeexamen

1. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie
2. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie
3. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie
4. Door een van
overheidswege aangewezen
opleidingsinstelling
5. Door een van
overheidswege aangewezen
opleidingsinstelling

–

Fakulta ošetrovate¾stva

–

1. Schule für allgemeine
Gesundheits- und
Krankenpflege
2. Allgemeine
Krankenpflegeschule

–

1. Escolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de
Enfermagem
3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saúde

–

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset
/hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut
/yrkeshögskolor

–

Universitet eller högskola

–
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Krajina
Švajèiarsko
/Switzerland/

Spojené krá¾ovstvo
Ve¾kej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom

Èeská republika
/Èeská republika/

Estónsko /Eesti/
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Názov kvalifikácie
Diplomierte
Krankenschwester für
allgemeine Krankenpflege –
diplomierter
Krankenpfleger für
allgemeine
Krankenpfledge/infirmière
diplômée en soins
généraux – infirmier
diplômé en soins
généraux/infermiera
diplomata in cure generali
– infermiere diplomato in
cure generali
Statement of Registration
as a Registered General
Nurse in part 1 or part 12
of the register kept by the
United Kingdom Central
Council for Nursing,
Midwifery and Health
Visiting
1. Diplom o ukonèení
studia ve studijním
programu ošetøovatelství ve
studijním oboru všeobecná
sestra (bakaláø, Bc.)
2. Diplom o ukonèení
studia ve studijním oboru
diplomovaná všeobecná
sestra (diplomovaný
specialista, DiS.)
Diplom õe erialal

Cyperská republika
/Êýðñïò/
Lotyšsko /Latvija/

Äßðëùìá ÃåíéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò

Litva /Lietuva/

1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis suteikt¹
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinê
kvalifikacij¹
2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinës studijos),
nurodantis suteiktà
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinæ
kvalifikacijà

1. diploms par mâsas
kvalifikâcijas iegûðanu
2. mâsas diploms

Ude¾ujúci orgán

Èiastka 193

Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii

príslušný orgán

rôzne

–

1. Vysoká škola zøízená
nebo uznaná státem
2. Vyšší odborná škola
zøízená nebo uznaná
státem

1. Vysvìdèení o státní
závìreèné zkoušce
2. Vysvìdèení
o absolutoriu

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve
Meditsiinikool
ÍïóçëåõôéêÞ Ó÷ïëÞ

–

1. Mâsu skolas
2.Universitâtes tipa
augstskola pamatojoties uz
Valsts eksâmenu komisijas
lçmumu
1. Universitetas
2. Kolegija

–

–

–
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Krajina
Maïarsko
/Magyarország/

Malta /Malta/
Po¾sko /Polska/

Slovinsko
/Slovenija/
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Názov kvalifikácie
1. Ápoló bizonyítvány
2. Diplomás ápoló oklevél
3. Egyetemi okleveles
ápoló oklevél
Lawrja jew diploma
fl-istudji tal-infermerija
Dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych na
kierunku pielêgniarstwo
z tytu³em „magister
pielêgniarstwa“
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„diplomirana medicinska
sestra“/„diplomirani
zdravstvenik“

Ude¾ujúci orgán
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1. Iskola
2. Egyetem /fõiskola
3. Egyetem

–

Universita `ta’ Malta

–

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagielloñskiego

–

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

–

b) dokladom z èlenského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespåòalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise alebo nie je uvedený v tabu¾ke, ale bol doplnený osvedèením vydaným príslušným orgánom èlenského štátu, v ktorom sa uvádza, že osoba v príslušnom èlenskom štáte vykonávala povolanie sestry najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním osvedèenia, v prípade odbornej spôsobilosti, v ktorej sa
vzdelávanie zaèalo v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku
a Ve¾kej Británii pred 27. júnom 1979, v Grécku pred 1. januárom 1981, v Španielsku a Portugalsku pred 1. januárom 1986 a v Rakúsku, Švédsku a Fínsku pred 1. januárom 1994, alebo
c) dokladom o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom èlenskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabu¾ke, ale je
doplnený osvedèením príslušného orgánu èlenského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabu¾ke, teda doklad oprávòujúci osobu vykonáva• samostatne èinnos• sestry na základe povolenia na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V osvedèení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedèenia o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom èlenskom štáte a že èlenský štát, ktorý ho vydáva,
ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabu¾ke, alebo
d) dokladom získaným na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce
nespåòalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale odborná príprava sa zaèala pred zjednotením Nemecka a oprávòuje osobu vykonáva• èinnos• sestry na celom území Spolkovej republiky Nemecka za
rovnakých podmienok ako doklad uvedený v tabu¾ke, a ktorý bol doplnený osvedèením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala èinnos• sestry v Nemecku najmenej poèas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedèenia. Táto èinnos• sestry musí zahàòa•
úplnú zodpovednos• za plánovanie, organizáciu a vykonávanie ošetrovate¾skej zdravotnej starostlivosti o pacientov, alebo
e) dokladom vydaným príslušným orgánom iného èlenského štátu, osvedèujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je èlenským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto èlenskom štáte, ktorý je uvedený v tabu¾ke,
f) dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie sa zaèalo na území Po¾ska pred pristúpením Po¾ska do Európskej únie,
nespåòalo minimálne požiadavky na vzdelanie ustanovené pre kategóriu sestra osobitným predpisom, ale je doplnené dokladom, pod¾a ktorého osoba získala odbornú spôsobilos• na výkon povolania sestry v kategórii sestra a
1. získala osvedèenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Po¾ska vykonávala povolanie sestry na území Po¾ska a najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu
vydania tohto osvedèenia, ak získala diplom bakalára ošetrovate¾stva (dyplom licencjata pielegniarstwa) alebo
2. získala osvedèenie potvrdzujúce, že úèinne a v súlade s právnymi predpismi Po¾ska vykonávala povolanie sestry na území Po¾ska najmenej poèas piatich po sebe nasledujúcich rokov, poèas siedmich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ak získala diplom sestry s nadstavbovým vzdelaním na odbornej zdravotníckej škole (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej),
g) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na
území bývalého Èeskoslovenska pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Èeskej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na území Èeskej republiky rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Èeskej republike, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Èeskej republiky, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Èeskej republiky vykonávala
povolanie sestry na území Èeskej republiky najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich
rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo

