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445
ZÁKON
z 22. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994
Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 110/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona è. 241/1998 Z. z., zákona
è. 80/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 118/2001 Z. z., zákona
è. 131/2002 Z. z., zákona è. 219/2002 Z. z., zákona
è. 450/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z. a zákona
è. 138/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 20a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Prípady, v ktorých sestra poskytuje ošetrovate¾skú starostlivos• samostatne a v ktorých ju poskytuje
za asistencie lekára, a prípady, v ktorých pôrodná asistentka poskytuje pôrodnú asistenciu samostatne
a v ktorých ju poskytuje za asistencie lekára, ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
2. V § 32 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) ak ide o cudzinca, povolenie na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky (§ 54a).“.
3. V § 54 ods. 5 sa vypúš•ajú slová „a získanie osvedèenia o overení vedomostí a zruèností nadobudnutých
poèas nástupnej odbornej praxe“.
4. V § 54 sa odseky 8 až 18 vypúš•ajú.
Doterajší odsek 19 sa oznaèuje ako odsek 8.
5. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 54a
Povolenie na výkon zdravotníckeho povolania na
území Slovenskej republiky cudzincovi a obèanovi
Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú
spôsobilos• v cudzine
(1) Obèan èlenského štátu Európskej únie alebo
èlenského štátu Európskeho združenia vo¾ného obchodu (ïalej len „èlenský štát“), ktorý získal odbornú spôsobilos• na výkon zdravotníckeho povolania v inom
èlenskom štáte, môže vykonáva• zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky ako usadená osoba
alebo ako hos•ujúca osoba, alebo pod¾a odseku 8.

(2) Usadená osoba na úèely tohto zákona je obèan
èlenského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky
sústavne vykonáva zdravotnícke povolanie na základe
povolenia na výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky.
(3) Hos•ujúca osoba na úèely tohto zákona je obèan
èlenského štátu, ktorý je už usadený na území iného
èlenského štátu, ako je Slovenská republika, a na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie príležitostne za podmienok uvedených v odseku
14.
(4) Ministerstvo zdravotníctva povolí výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky ob èanovi èlenského štátu, ktorý získal odbornú spôsobilos• na výkon zdravotníckeho povolania v inom
èlenskom štáte, ako je Slovenská republika, po predložení dokladu o
a) uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraniènou
školou pod¾a osobitného predpisu,14a) tohto zákona
a Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,
b) získaných špecializáciách vydaných oprávnenými
zahraniènými inštitúciami a orgánmi (§ 56b), ak ich
získal,
c) bezúhonnosti,14b)
d) etickej spôsobilosti, prípadne èestné vyhlásenie, že
v príslušnom èlenskom štáte sa takýto doklad nevyžaduje,
e) zdravotnej spôsobilosti,
f) rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
v inom èlenskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonáva• zdravotnícke povolanie na území Slovenskej
republiky, bude súbežne vykonáva• zdravotnícke
povolanie aj v inom èlenskom štáte, a to formou èestného vyhlásenia.
(5) Obèan èlenského štátu je povinný preukáza• schopnos• odborne sa vyjadrova• v štátnom jazyku14c) v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.
(6) Za doklad uvedený v odseku 4 písm. c) až e) sa považuje doklad vydaný v inom èlenskom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladu vydávanému v Slovenskej
republike. U osôb, ktoré na území Slovenskej republiky
budú poskytova• zdravotnú starostlivos• po prvýkrát
od získania odbornej spôsobilosti, sa nevyžaduje doklad pod¾a odseku 4 písm. d). Doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až e) nesmú by• staršie ako tri mesiace od
ich vydania a doklad uvedený v odseku 4 písm. a) nesmie by• starší ako dvanás• mesiacov od jeho vydania.
Doklady uvedené v odseku 4 musia by• predložené spo-
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lu s ich úradne osvedèeným prekladom do štátneho jazyka.
(7) Ministerstvo zdravotníctva môže povoli• výkon
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky osobe, ktorá nie je obèanom èlenského štátu, alebo
obèanovi èlenského štátu, ktorý získal odbornú spôsobilos• na výkon zdravotníckeho povolania v štáte, ktorý
nie je èlenským štátom, po splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a v odseku 5 a po predložení povolenia na prechodný pobyt alebo na trvalý pobyt pod¾a osobitného predpisu.14d)
(8) Ministerstvo zdravotníctva môže aj bez splnenia
podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) až f), v odseku 5, ak nejde o èinnos• pod¾a písmena b), a v odsekoch
6 a 7 povoli• výkon zdravotníckeho povolania na území
Slovenskej republiky na urèitý èas s vymedzením èinností, ktoré možno v rámci povolenia vykonáva•, cudzincovi alebo obèanovi Slovenskej republiky, ktorý
získal odbornú spôsobilos• na výkon zdravotníckeho
povolania v cudzine a je
a) zdravotníckym zariadením (§ 24), vzdelávacou inštitúciou alebo stavovskou organizáciou10d) pozvaný do
Slovenskej republiky odovzdáva• odborné skúsenosti a praktické zruènosti,
b) zdravotníckym zariadením (§ 24), vzdelávacou inštitúciou alebo stavovskou organizáciou10d) pozvaný do
Slovenskej republiky získava• odborné skúsenosti
a praktické zruènosti formou stáže alebo výmennej
praxe a preukáže schopnos• odborne sa vyjadrova•
v štátnom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon
zdravotníckeho povolania alebo
c) uchádzaèom o absolvovanie ïalšieho vzdelávania
v Slovenskej republike.
(9) Ministerstvo zdravotníctva prešetrí na žiados• èlenského štátu skutoènosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, ak sa viažu na výkonávanie zdravotníckeho povolania a ak môžu ovplyvni• vykonávanie
zdravotníckeho povolania na území tohto èlenského štátu.
Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutoènostiach
a o prijatých opatreniach informuje tento èlenský štát najneskôr do troch mesiacov odo dòa doruèenia žiadosti.
(10) Ministerstvo zdravotníctva pri postupe pod¾a odseku 9 zabezpeèí ochranu osobných údajov pod¾a osobitného predpisu.14e)
(11) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne vo veci vydania povolenia na výkon zdravotníckeho povolania na
území Slovenskej republiky pod¾a odsekov 4 až 8 najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti a predloženia dokladov; ak ministerstvo zdravotníctva požiadalo iný èlenský štát o prešetrenie skutoènosti, ktorá
vznikla na území tohto èlenského štátu, a ktorá môže
ovplyvni• rozhodnutie o vydaní povolenia na výkon zdravotníckeho povolenia, konanie preruší až do získania
výsledku prešetrenia od príslušného èlenského štátu.
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publiky poskytuje osobám, ktorým vydalo povolenie na
výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej
republiky pod¾a odsekov 4 až 8, informácie o platných
právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú zdravotné poistenie, sociálne zabezpeèenie a etiku
výkonu zdravotníckeho povolania.
(14) Ak obèan èlenského štátu vykonáva zdravotnícke
povolanie na území Slovenskej republiky ako hos•ujúca osoba, môže poskytova• zdravotnú starostlivos• na
území Slovenskej republiky na základe oznámenia. Vykonávanie takej èinnosti obèan èlenského štátu oznamuje ministerstvu zdravotníctva bezodkladne najneskôr do 30 dní odo dòa zaèatia takej èinnosti.
Ministerstvo zdravotníctva vedie o oznámeniach chronologický zoznam pod¾a dátumu podania oznámenia.
Oznámenie musí obsahova•
a) bližšie údaje o poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
b) doklad príslušného orgánu èlenského štátu o tom,
že osoba zákonným spôsobom poskytuje zdravotnú
starostlivos• v inom èlenskom štáte.
(15) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti
o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti pod¾a
odseku 14, môže kedyko¾vek žiada• vysvetlenie alebo
spresnenie oznámených informácii.
(16) Ak má obèan èlenského štátu, ktorý vykonáva
zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
súdom zakázaný výkon èinnosti14f) na území Slovenskej
republiky, príslušná stavovská organizácia o tejto skutoènosti informuje príslušný orgán èlenského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dòa zistenia, že bol vydaný
takýto zákaz. Ak taký obèan nemôže vykonáva• zdravotnícke povolanie na základe vylúèenia zo stavovskej organizácie alebo mu bolo stavovskou organizáciou10d) uložené iné disciplinárne opatrenie, stavovská organizácia
o tejto skutoènosti informuje príslušný orgán èlenského
štátu najneskôr do troch mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o vylúèení alebo rozhodnutia o uložení
iného disciplinárneho opatrenia.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a až 14f znejú:

„14a) Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona è. 445/2003 Z. z.
14b
) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších
predpisov.
14c
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z.
o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
14d
) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14e
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
14f
) § 49 Trestného zákona.“.

6. Za § 56 sa vkladajú § 56a a 56b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 56a

(12) Pri vydávaní povolenia na výkon zdravotníckeho
povolania na území Slovenskej republiky sa postupuje
pod¾a všeobecných predpisov o správnom konaní,11) ak
tento zákon neustanovuje inak.

Uznávanie diplomov, vysvedèení, osvedèení
a ostatných dokladov o vzdelaní získaných v èlenskom
štáte

(13) Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re-

(1) Diplomy, vysvedèenia, osvedèenia a ostatné doklady o vzdelaní okrem diplomov o špecializácii (§ 56b)
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alebo ich súbory (ïalej len „doklad o vzdelaní“) vydané
školami alebo inými príslušnými orgánmi pod¾a právnych predpisov èlenských štátov na úèely výkonu zdravotníckeho povolania v kategórii lekár, zubný lekár,
farmaceut, sestra a pôrodná asistentka uznáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu.14a)
(2) Podmienky uznávania dokladov o vzdelaní vydaných školami alebo inými príslušnými orgánmi pod¾a
právnych predpisov èlenských štátov na úèely výkonu
zdravotníckeho povolania v kategórii laborant, asistent, technik a iný zdravotnícky pracovník upravuje
osobitný predpis.14a)
§ 56b
Uznávanie diplomov o špecializácii
(1) Ministerstvo zdravotníctva môže v rámci povo¾ovania výkonu povolania (§ 54a) uzna• diplom o špecializácii získaný v cudzine, požadova• ïalší doklad potvrdzujúci absolvovanie potrebného vzdelávania a odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializaènom
odbore alebo urèi• zdravotníckemu pracovníkovi rozsah doplnenia vedomostí potrebných na jeho uznanie
okrem prípadov pod¾a odsekov 2 a 3. Ministerstvo zdravotníctva rozhodne do štyroch mesiacov odo dòa, keï
žiadate¾ predložil svoju žiados• so všetkými potrebnými
dokladmi.
(2) Ministerstvo zdravotníctva uzná diplom o špecializácii zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý je obèanom
èlenského štátu a ktorý získal diplom o špecializácii
v èlenskom štáte, ak taký diplom
a) je uvedený v prílohe è. 1 alebo v prílohe è. 2,
b) nie je uvedený v prílohe è. 1 alebo v prílohe è. 2, ale
obsahuje osvedèenie vydané príslušným orgánom
èlenského štátu, v ktorom sa uvádza, že èlenský
štát, ktorý ho ude¾uje, ho považuje za rovnocenný
s diplomami o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe è. 1 alebo v prílohe è. 2, alebo
c) nie je uvedený v prílohe è. 1 alebo v prílohe è. 2, ale
má k dispozícii doklad o uznaní tohto diplomu o špecializácii príslušným orgánom iného èlenského štátu.
(3) Ak má ministerstvo zdravotníctva pri uznávaní
diplomov o špecializácii pochybnosti o pravosti diplomu o špecializácii vydaného v inom èlenskom štáte, požiada príslušný orgán èlenského štátu o potvrdenie
pravosti diplomu o špecializácii vydaného týmto èlenským štátom, ako aj o vydanie potvrdenia o absolvovaní
špecializaènej prípravy.
(4) Ministerstvo zdravotníctva môže uzna• zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý je obèanom èlenského
štátu a ktorý získal diplom o špecializácii v èlenskom
štáte, aj diplom o špecializácii, ktorý nespåòa podmienku uvedenú v odseku 2 písm. b), ak osoba spåòa podmienky na získanie príslušnej špecializácie ustanovené pre obèanov Slovenskej republiky na území
Slovenskej republiky osobitným predpisom.15b)
(5) Ministerstvo zdravotníctva uzná osobe, ktorá získala diplom o špecializácii v štáte, ktorý nie je èlenským
štátom, aj diplom o špecializácii, ak taký diplom o špe-
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cializácii uznal príslušný orgán iného èlenského štátu
ako rovnocenný s diplomom o špecializácii získaným
po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializaènom odbore v tomto èlenskom štáte. Ministerstvo zdravotníctva preskúma taký diplom o špecializácii
a rozhodne do troch mesiacov od predloženia takého
diplomu o špecializácii.
(6) Ministerstvo zdravotníctva pri uznávaní diplomov
o špecializácii, ktoré nie sú uvedené v prílohe è. 1 alebo
v prílohe è. 2, zoh¾adní absolvovanú odbornú zdravotnícku prax v cudzine v príslušnom špecializaènom odbore vrátane sústavného vzdelávania za predpokladu,
že táto odborná zdravotnícka prax a toto sústavné
vzdelávanie zodpovedá požiadavkám ustanoveným
v osobitnom predpise.15b) Ak prax nezodpovedá ustanoveným požiadavkám, informuje bezodkladne o rozsahu
potrebného doplnenia vedomostí a zruèností a dåžke
jeho trvania na území Slovenskej republiky.
(7) Ministerstvo zdravotníctva môže od zdravotníckeho pracovníka, ktorý je obèanom èlenského štátu a ktorý získal diplom o špecializácii v inom èlenskom štáte
v inej ako dennej forme štúdia, požadova•, aby okrem
diplomu o špecializácii predložil aj osvedèenie alebo iný
doklad potvrdzujúci, že najmenej poèas troch po sebe
nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu osvedèenia alobo iného
dokladu vykonával v èlenskom štáte èinnosti v príslušnom špecializaènom odbore.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15b znie:

„15b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 157/2002 Z. z.
o ïalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.“.

7. Za § 80k sa vkladá § 80l, ktorý znie:
„§ 80l
(1) Konanie o povolení na výkon zdravotníckeho povolania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajších predpisov.
(2) Doklad o vzdelaní alebo diplom o špecializácii získaný v cudzine, ktorý bol uznaný na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky pod¾a
doterajších predpisov, sa považuje za doklad uznaný
pod¾a tohto zákona.“.
Èl. II
Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vz•ahuje na obèanov èlenských
štátov, ktorí chcú vykonáva• regulované povolanie
v Slovenskej republike ako fyzické osoby oprávnené na
výkon podnikate¾skej èinnosti1) alebo v obdobnom postavení2) alebo ako zamestnanci3) (ïalej len „žiadate¾“)
okrem povolania veterinárneho lekára, architekta, odborných èinností uvedených v prílohe è. 1 a živností
uvedených v zoznamoch I až V.4) Uznávanie dokladov
o vzdelaní v povolaní lekára, zubného lekára, farmace-
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uta, sestry a pôrodnej asistentky uskutoèòuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ïalej len stredisko) pod¾a prílohy è. 5. Na uznávanie dokladov
o špecializácii zdravotníckych pracovníkov potrebných
na výkonávanie zdravotníckeho povolania sa vz•ahuje
osobitný predpis.4a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. i) v druhej vete sa odkaz 8 nahrádza odkazom 8a a slová „Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní (ïalej len stredisko) sa nahrádzajú slovom
„stredisko (§ 1 ods. 2)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Napríklad zákon è. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
neskorších predpisov.“.

3. V § 13 ods. 1 písm. c) sa odkaz 8 nahrádza odkazom 8a.
4. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) pri uznávaní dokladov o vzdelaní v povolaní lekára,
zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej
asistentky v prípade pochybností o pravosti dokladu o vzdelaní vydaného èlenským štátom požiada
oprávnený orgán èlenského štátu o potvrdenie jeho
pravosti alebo úplnosti.“.
5. Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 18
Spoloèné ustanovenia
Na uznávanie dokladov o vzdelaní v povolaní lekára,
zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky sa nevz•ahujú § 3 až 11, § 14 ods. 4, § 15 ods. 4
písm. b), § 15 ods. 6, §16 a 17.“.
Èl. III
Zá kon è. 216/2002 Z. z. o po vo la ní le kár ni ka, o Slo ven skej le kár nic kej ko mo re a o do pl ne ní zá ko na
è. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na è. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky è. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov sa mení a do på òa
tak to:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
„§ 54 ods. 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 118/2002
Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 54a ods. 1 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.
2. V § 14 odsek 7 znie:
„(7) Na obèana èlenského štátu Európskej únie alebo
èlenského štátu Európskeho združenia vo¾ného obchodu (ïalej len „èlenský štát“), u ktorého ministerstvo
zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania farma-
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ceuta pod¾a osobitného predpisu,29a) sa nevz•ahuje povinnos• pod¾a odseku 3.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 54a ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.

3. V § 15 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) vèas a riadne plati• èlenské príspevky,“.
Èl. IV
Zákon è. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára,
o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia
„§ 54 ods. 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 118/2002
Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 54a ods. 1 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.
2. V § 14 odsek 7 znie:
„(7) Na obèana èlenského štátu Európskej únie alebo
èlenského štátu Európskeho združenia vo¾ného obchodu (ïalej len „èlenský štát“), u ktorého ministerstvo
zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania lekára
pod¾a osobitného predpisu,32a) sa nevz•ahuje povinnos•
pod¾a odseku 3.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 54a ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.

3. V § 15 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) vèas a riadne plati• èlenské príspevky,“.
4. V § 30 odsek 7 znie:
„(7) Na obèana èlenského štátu, u ktorého ministerstvo zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania
zubného lekára pod¾a osobitného predpisu,32a) sa nevz•ahuje povinnos• pod¾a odseku 3.“.
5. V § 31 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) vèas a riadne plati• èlenské príspevky,“.
Èl. V
Zákon è. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní
pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 6 znie:
„(6) Na obèana èlenského štátu Európskej únie alebo
èlenského štátu Európskeho združenia vo¾ného obchodu (ïalej len „èlenský štát“), u ktorého ministerstvo
zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania sestry
alebo výkon povolania pôrodnej asistentky pod¾a osobitného predpisu,8a) sa nevz•ahuje povinnos• pod¾a odseku 2.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 54a ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 54
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ods. 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 118/2002 Z. z.“
nahrádza citáciou „§ 54a ods. 1 až 13 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 445/2003 Z. z.“.
3. V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:

Èiastka 193

„c) vèas a riadne plati• èlenské príspevky,“.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Ru dolf Schus ter v. r.
Pa vol Hru šov ský v. r.
Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Príloha č. 1
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.

Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a ktorý obsahuje názov
kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore
v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2.
Tabuľka č. 1

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/

Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/

Írsko /Ireland/
Island
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/

Názov kvalifikácie
Bijzondere beroepstitel van
geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier
de médecin spécialiste
Bevis for tilladelse til at
betegne sig som speciallćge
Fachärztliche
Anerkennung
Sßskoy IasqijŢy
Eidijüsgsay
Título de Especialista
1. Certificat d’études
spéciales de médecine
2. Attestation de médecin
spécialiste qualifié
3. Certificat d’études
spéciales de médecine
4. Diplôme d’études
spécialisées ou
spécialisation
complémentaire qualifiante
de médecine
Certificate of Specialist
doctor
Sérfrćdilayfi
Diploma di medico
specialista
diplomy ostatných krajín
uvedené v tabuľke
Certificat de médecin
spécialiste

Udeľujúci orgán
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre
de la Santé publique

Sundhedsstyrelsen
Countryesärztekammer
1. MolaqviajŢ Atsodioßjgrg
2. Molaqvßa
Ministerio de Educación y Cultura
1. 3. 4. Universités
2. Conseil de l’Ordre des médecins

príslušný orgán
ministerstvo zdravotníctva
Universitŕ
príslušný orgán
Ministre de la Santé publique
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Názov kvalifikácie

Holandsko
/Nederland/

Bewijs van inschrijving in
een Specialistenregister

Nórsko /Norwey/

Bevis for tillatelse til ŕ
benytte specialisttittelen
Facharztdiplom

Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko
/Suomi/Finland/

Švédsko /Sverige/

Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Litva /Lietuva/

Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

1. Grau de assistente e/ou
2. Titulo de especialista
Erikoislääkärin tutkinto/
specialläkarexamen

Bevis om
specialkompetens som
läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Specialarzt/spécialiste/
specialista
Certificate of Completion of
specialist training
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Udeľujúci orgán
1. Medisch Specialisten Registratie Commissie
(MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
(HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
príslušný orgán
Österreichische Ärztekammer
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
Socialstyrelsen

príslušný orgán
príslušný orgán

Diplom o specializaci

ministerstvo zdravotnictví

Residentuuri
lőputunnistus eriarstiabi
erialal
Đéóôďđďéçôéęü Áíáăíţńéóçň
Ĺéäéęüôçôáň

Tartu Ülikool

Sertifikâts – kompetentu
iestââţu izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir
nokâârtojusi sertifikââcijas
eksââmenu specialitâtç
Rezidentűros paţymëjimas,
nurodantis suteiktŕ gydytojo
specialisto profesinć
kvalifikacijŕ

Latvijas Ârstu biedrîba
Latvijas Ârstniecîbas personu profesionâlo organizâciju
savienîba

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium illetékes testülete

†ertifikat ta’ Specjalista
Mediku
Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty
Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalisti

Éáôńéęü Óőěâďýëéď

Universitetas

Centrum Egzaminów Medycznych
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
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Tabuľka č. 2

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká
republika/Česká
republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská
republika/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Anesthésie-réanimation/
Anesthesie reanimatie
Anćstesiologi
Anästhesiologie
Amairhgriokocßa
Anestesiología y
Reanimación
Anesthésiologie-Réanimation
chirurgicale
Svaefingalaekningar
Anaesthesia
Anestesia e rianimazione
Anästhesiologie
Anesthésie-réanimation
Anesthesiologie
Anestesiologi
Anästhesiologie und
Intensivmedizin
Anestesiologia
Anestesiologia ja tehohoito
/anestesiologi och
intensivvĺrd
Anestesi och intensivvĺrd
Anästhesiologie/
anesthésiologie/
anestesiologia
Anaesthetics

Anesteziologie
a resuscitace
Anestesioloogia
Áíáéóčçóéďëďăßá

Anestezioloěija un
reanimatoloěija
Anesteziologija
reanimatologija
Aneszteziológia és intenzív
terápia

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
3 roky

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
anesteziológia
a intenzívna medicína
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Krajina
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská
republika/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
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Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Anesteżija u Kura
Intensiva
Anestezjologia
i intensywna terapia
Anesteziologija,
reanimatologija in
perioperativna intenzivna
medicina
Chirurgie/heelkunde
Kirurgi eller kirurgiske
sygdomme
Chirurgie
VeiqotqcijŢ
Cirugía general y del
aparato digestivo
Chirurgie générale
Almennar skurdlaekningar
General surgery
Chirurgia generale
Chirurgie
Chirurgie générale
Heelkunde
Generell kirurgi
Chirurgie
Cirurgia geral
Yleiskirurgia/allmän
kirurgi
Kirurgi
Chirurgie/chirurgie/chirurgia
General surgery

Chirurgie
Üldkirurgia
ĂĺíéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢ
Íirurěija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
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Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

3 roky

anesteziológia
a intenzívna medicína

5 rokov

chirurgia
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Krajina
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
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Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Chirurgija
Sebészet

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3387

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

5 rokov

chirurgia

5 rokov

neurochirurgia

Kirurija enerali
Chirurgia ogólna
Splošna kirurgija
Neurochirurgie
Neurokirurgi eller
kirurgiske nervesygdomme
Neurochirurgie
MetqoveiqotqcijŢ
Neurocirugía
Neurochirurgie
Taugaskurdlaekningar
Neurological surgery
Neurochirurgia
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Nevrokirurgi
Neurochirurgie
Neurocirurgia
Neurokirurgia/
Neurokirurgi
Neurokirurgi
Neurochirurgie/
neurochirurgie/
neurochirurgia
Neurosurgery

Neurochirurgie
Neurokirurgia
Íĺőńď÷ĺéńďőńăéęŢ
Neiroíirurěija
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Krajina
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom
Česká republika
/Česká republika/
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Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Neurochirurgija
Idegsebészet

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
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Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

5 rokov

neurochirurgia

4 roky

gynekológia
a pôrodníctvo

Newrokirurgija
Neurochirurgia
Nevrokirurgija
Gynécologie —
obstétrique/gynaecologie
en verloskunde
Gynćkologi og obstetrik
eller kvindesygdomme og
fřdselshjćlp
Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
LaietsijŢ-Ctmaijokocßa
Obstetricia y ginecología
Gynécologie — obstétrique
Kvenlaekningar
Obstetrics and gynaecology
Ginecologia e ostetricia
Gynäkologie und
Geburtshilfe
Gynécologie — obstétrique
Verloskunde en
gynaecologie
Fřdselshjelp og
kvinnesykdommer
Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
Ginecologia e obstetrícia
Naistentaudit ja
synnytykset /
kvinnosjukdomar och
förlossningar
Obstetrik och gynekologi
Gynäkologie und
Geburtshilfe/ gynécologie
et obstétrique/ ginecologia
e ostetricia
Obstetrics and gynaecology

Gynekologie a porodnictví
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Krajina
Estónsko /Eesti/
Cyperská
republika/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
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Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Sünnitusabi ja
günekoloogia
ĚáéĺőôéęŢ – Ăőíáéęďëďăßá

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
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Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

4 roky

gynekológia
a pôrodníctvo

5 rokov

vnútorné lekárstvo

Ginekoloěija un dzemdniecîba
Akuđerija ginekologija
Szülészet-nőgyógyászat
Ostetricja u inekoloija
Położnictwo i ginekologia
Ginekologija in
porodništvo
Médecine
interne/inwendige
geneeskunde
Intern medicin
Innere Medizin
Pahokocßa
Medicina interna
Médecine interne
Lyflaekningar
General medicine
Medicina interna
Innere Medizin
Médecine interne
Inwendige geneeskunde
Indremedisin
Innere Medizin
Medicina interna
Sisätaudit/inre medicin
Internmedicin
Innere Medizin/médecine
interne/medicina interna
General (internal) medicine

Vnitřní lékařství
Sisehaigused
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Krajina
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika
Estónsko /Eesti/
Cyperská
republika/Ęýđńďň/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Đáčoëoăßá

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

5 rokov

vnútorné lekárstvo

3 roky

oftalmológia

Internâ medicîna
Vidaus ligos
Belgyógyászat
Medicina Interna
Choroby wewnętrzne
Interna medicina
Ophtalmologie/oftalmologie
Oftalmologi eller
řjensygdomme
Augenheilkunde
Ouhaklokocßa
Oftalmología
Ophtalmologie
Augnlaekningar
Ophthalmology
Oftalmologia
Augenheilkunde
Ophtalmologie
Oogheelkunde
Řyesykdommer
Augenheilkunde und
Optometrie
Oftalmologia
Silmätaudit/
ögonsjukdomar
Ögonsjukdomar
(oftalmologi)
Ophtalmologie/
ophtalmologie/
oftalmologia
Ophthalmology

Oftalmologie
Oftalmoloogia
Ďöčáëěďëďăßá

Čiastka 193

Krajina
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Oftalmoloěija
Oftalmologija
Szemészet

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3391

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

3 roky

oftalmológia

3 roky

otorinolaryngológia

Oftalmoloija
Okulistyka
Oftalmologija
Oto-rhino-laryngologie/
otorhinolaryngologie
Oto-rhino-laryngologi eller
řre-nćse-halssygdomme
Hals-Nase-Ohrenheilkunde
Xsoqimokaqtccokocßa
Otorrinolaringología
Oto-rhino-laryngologie
Háls, nef- og
eyrnalaekningar
Otolaryngology
Otorinolaringoiatria
Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten
Oto-rhino-laryngologie
Keel-, neus- en
oorheelkunde
Řre – nesse –
halssykdommer
Hals-, Nase- und
Ohrenkrankheiten
Otorrinolaringologia
Korva-, nenä- ja
kurkkutaudit/öron-, näsoch halssjukdomar
Öron-, näs- och
halssjukdomar
(oto-rhino-laryngologi)
Oto – Rhino – Laryngologie
/oto – rhino – laryngologie/
otorinolaringoiatria
Otolaryngology

Otorinolaryngologie
Otorinolarüngoloogia

Strana 3392

Krajina
Cyperská
republika/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Ůôďńéíďëáńőăăďëďăßá

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

3 roky

otorinolaryngológia

4 roky

pediatria

Otolaringoloěija
Otorinolaringologija
Fül-orr-gégegyógyászat
Otorinolaringoloija
Otorynolaryngologia
Otorinolaringologija
Pédiatrie/pediatrie
Pćdiatri eller sygdomme
hřs břrn
Kinderheilkunde
PaidiasqijŢ
Pediatría sus áreas
específicas
Pédiatrie
Barnalaekningar
Paediatrics
Pédiatria
Kinderheilkunde
Pédiatrie
Kindergeneeskunde
Barnesykdommer
Kinder- und
Jugendheilkunde
Pediatria
Lastentaudit
/barnsjukdomar
Barn- och
ungdomsmedicin
Pädiatrie/pädiatrie/
pediatria
Paediatrics

Dětské lékařství
Pediaatria
ĐáéäéáôńéęŢ

Čiastka 193

Krajina
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3393

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Pediatrija
Vaikř ligos
Csecsemő- és
gyermekgyógyászat
Pedjatrija
Pediatria
Pediatrija

4 roky

pediatria

Pneumologie

4 roky

pneumológia
a ftizeológia

Medicinske
lungesygdomme
Pneumologie
UtlasiokocßaPmetlomokocßa
Neumología
Pneumologie
Lungnalaekningar
Respiratory medicine
Malattie dell’apparato
respiratorio
Lungenkrankheiten
Pneumologie
Longziekten en
tuberculose
Lungesykdommer
Lungenkrankheiten
Pneumologia
Keuhkosairaudet ja
allergologia
/lungsjukdomar och
allergologi
Lungsjukdomar
(pneumologi)
Lungenkrankheiten
/maladies des poumons
/malattie polmonari
Respiratory medicine

Tuberkulóza a respirační
nemoci
Pulmonoloogia

Strana 3394

Krajina
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Đíĺőěďíďëďăßá – Öőěáôéďëďăßá

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

4 roky

pneumológia
a ftizeológia

5 rokov

urológia

Ftiziopneimonoloěija
Pulmonologija
Tüdőgyógyászat
Medicina Respiratorja
Choroby płuc
Pnevmologija
Urologie
Urologi eller urinvejenes
kirurgiske sygdomme
Urologie
Otqokocßa
Urología
Urologie
Pvagfaeraskurdlaekningar
Urology
Urologia
Urologie
Urologie
Urologie
Urologi
Urologie
Urologia
Urologia/urologi
Urologi
Urologie/urologie/urologia
Urology

Urologie
Uroloogia
Ďőńďëďăßá

Čiastka 193

Krajina
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Uroloěija
Urologija
Urológia

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3395

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

5 rokov

urológia

5 rokov

ortopédia

Uroloija
Urologia
Urologija
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
Ortopćdisk kirurgi
Orthopädie
OqhopedijŢ
Traumatología y cirugía
ortopédica
Chirurgie orthopédique et
traumatologie
Baeklunarskurdlaekningar
Orthopaedic surgery
Ortopedia e traumatologia
Orthopädische Chirurgie
Orthopédie
Orthopedie
Ortopedisk kirurgi
Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie
Ortopedia
Ortopedia ja traumatologia
/ortopedi och traumatologi
Ortopedi
Orthopädische Chirurgie/
chirurgie orthopédique/
chirurgia ortopedica
Trauma and orthopaedic
surgery
Ortopedie
Ortopeedia
ĎńčďđĺäéęŢ

Traumatoloěija un ortopçdija
Ortopedija traumatologija

Strana 3396

Krajina
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Ortopédia

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

5 rokov

ortopédia

4 roky

patologická anatómia

Kirurija Ortopedika
Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu
Ortopedska kirurgija
Anatomie pathologique
/pathologische anatomie
Patologisk anatomi eller
vćvs- og celleundersřgelser
Pathologie
PahokocijŢ AmasolijŢ
Anatomía patológica
Anatomie et cytologie
pathologiques
Líffaerameinafraedi
Morbid anatomy and
histopathology
Anatomia patologica
Pathologie
Anatomie pathologique
Pathologie
Patologi
Pathologie
Anatomia patológica
Patologia/patologi
Klinisk patologi
Pathologie/pathologie
/patologia
Histopathology

Patologická anatomie
Patoloogia
Đáčďëďăďáíáôďěßá – Éóôďëďăßá
Patoloěija
Patologija

Čiastka 193

Krajina
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko /France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3397

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Patológia

4 roky

patologická anatómia

Istopatoloija
Patomorfologia
Anatomska patologija in
citopatologija
Neurologie

4 roky

neurológia

Neuromedicin eller
medicinske
nervesygdomme
Neurologie
Metqokocßa
Neurología
Neurologie
Taugalaekningar
Neurology
Neurologia
Neurologie
Neurologie
Neurologie
Nevrologi
Neurologie
Neurologia
Neurologia/neurologi
Neurologi
Neurologie/neurologie
/neurologia
Neurology

Neurologie
Neuroloogia
Íĺőńďëďăßá
Neiroloěija
Neurologija
Neurológia
Newroloija

Strana 3398

Krajina
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Neurologia
Nevrologija

4 roky

neurológia

Psychiatrie

4 roky

psychiatria

Psykiatri
Psychiatrie und
Psychotherapie
WtviasqijŢ
Psiquiatría
Psychiatrie
Gedlaekningar
Psychiatry
Psichiatria
Psychiatrie und
Psychotherapie
Psychiatrie
Psychiatrie
Psykiatri
Psychiatrie
Psiquiatria
Psykiatria/psykiatri
Psykiatri
Psychiatrie und
Psychotherapie
/psychiatrie et
psychothérapie
/psichiatria e psicoterapia
General psychiatry

Psychiatrie
Psühhiaatria
Řő÷éáôńéęŢ
Psihiatrija
Psichiatrija
Pszichiátria
Psikjatrija
Psychiatria

Čiastka 193

Krajina
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3399

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Psihiatrija

4 roky

psychiatria

Radiodiagnostic
/röntgendiagnose
Diagnostik radiologi eller
rřntgenundersřgelse
Diagnostische Radiologie

4 roky

rádiológia

AjsimodiacmxrsijŢ
Radiodiagnóstico
Radiodiagnostic et
imagerie médicale
Diagnostic radiology
Radiodiagnostica
Medizinische Radiologie
Radiodiagnostic
Radiologie
Medizinische
Radiologie-Diagnostik
Radiodiagnóstico
Radiologia/radiologi
Medicinsk radiologi
Medizinische Radiologie –
Radio – Onkologie
/radiologie médicale –
radio – diagnostik/
radiologia medica radiodiagnostica
Clinical radiology

Radiologie a zobrazovací
metody
Radioloogia
Áęôéíďëďăßá
Diagnostiskâ radioloěija
Radiologija
Radiológia
Radjoloija

Strana 3400

Krajina
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Radiologia i diagnostyka
obrazowa
Radiologija

4 roky

rádiológia

Radiothérapie-oncologie
/radiotherapie-oncologie
Onkologi
Strahlentherapie

4 roky

radiačná onkológia

AjsimoheqapetsijŢ —
Ocjokocßa
Oncología radioterápica
Oncologie radiothérapique
Radiotherapy
Radioterapia
Radiothérapie
Radiotherapie
Onkologi
Strahlentherapie
/Radioonkologie
Radioterapia
Syöpätaudit
/cancersjukdomar
Tumörsjukdomar (allmän
onkologi)
Medizinische Radiologie –
Radio – Onkologie/
radiologie, médicale – radio
– onkologie/radiologia
medica – radio – oncologia
Clinical oncology

Radiační onkologie
Onkoloogia
ÁęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ
Terapeitiskâ radioloěija
Onkologija radioterapija
Sugárterápia

Čiastka 193

Krajina
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3401

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Onkologija u Radjoterapija
Radioterapia onkologiczna
Radioterapija in onkologija

4 roky

radiačná onkológia

Biologie clinique/klinische
biologie
-

4 roky

laboratórna medicína

Análisis clínicos
Biologie médicale
Patologia clinica
Biologie clinique
Medizinische Biologie
Patologia clínica
-

Laborimeditsiin
Laboratorinë medicina
Orvosi laboratóriumi
diagnosztika
Diagnostyka laboratoryjna
-

Strana 3402

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko/Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Hématologie
Hématologie biologique
Hematologia clínica
-

-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
hematológia
a transfuziológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko/Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Klinisk mikrobiologi
Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie
1. IasqijŢ Biopahokocßa
2. Lijqobiokocßa
Microbiología
y parasitología
Syklafraedi
Microbiology
Microbiologia e virologia
Microbiologie
Medische microbiologie
Medisinsk mikrobiologi
Hygiene und Mikrobiologie
Kliininen mikrobiologia
/klinisk mikrobiologi
Klinisk bakteriologi
Medical microbiology and
virology
Lékařská mikrobiologie
Ěéęńďâéďëďăßá
Mikrobioloěija
Orvosi mikrobiológia
Mikrobijoloija
Mikrobiologia lekarska
Klinična mikrobiologija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3403

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
klinická mikrobiológia

Strana 3404

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Klinisk biokemi
Bioquímica clínica
Chemical pathology
Biochimica clinica
Chimie biologique
Klinische chemie
Klinisk kjemi
Medizinische und
chemische Labordiagnostik
Kliininen kemia
/klinisk kemi
Klinisk kemi
Chemical pathology

Klinická biochemie
Patoloija Kimika
Medicinska biokemija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
klinická biochémia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Klinisk immunologi
Immunología
Ónaemisfraedi
Clinical immunology
Immunologi og
transfusjonmedisin
Immunologie
Klinisk immunologi
Immunology

Alergologie a klinická
imunologie
Áíďóďëďăßá

Imunoloěija
Allergológia és klinikai
immunológia
Immunoloija
Immunologia kliniczna
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3405

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
klinická imunológia
a alergológia

Strana 3406

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/

Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Chirurgie plastique,
reconstructrice et
esthétique/plastische,
reconstructieve en
esthetische heelkunde
Plastikkirurgi
Plastische Chirurgie
PkarsijŢ VeiqotqcijŢ
Cirugía plástica
y reparadora
Chirurgie plastique,
reconstructrice et
esthétique
Lytalaekningar
Plastic surgery
Chirurgia plastica
e ricostruttiva
Chirurgie plastique
Plastische chirurgie
Plastikirurgi
Plastische Chirurgie
Cirurgia plástica
e reconstrutiva
Plastiikkakirurgia
/plastikkirurgi
Plastikkirurgi
Plastische und
Wiederherstellunschirurgie
/chirurgie plastique et
reconstructive/chirurgia
plastica e ricostruttiva
Plastic surgery

Plastická chirurgie
Plastika- ja
rekonstruktiivkirurgia
ĐëáóôéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢ
Plastiskâ íirurěija
Plastinë ir rekonstrukcinë
chirurgija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
5 rokov

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
plastická chirurgia

Čiastka 193

Krajina
Maďarsko
/Magyarország/
Malta/Malta/
Poľsko/Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3407

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Plasztikai (égési) sebészet

5 rokov

plastická chirurgia

Kirurgija Plastika
Chirurgia plastyczna
Plastična,
rekonstrukcijska in
estetska kirurgija
Chirurgie thoracique
/heelkunde op de thorax
Thoraxkirurgi eller
brysthulens kirurgiske
sygdomme
Herzchirurgie

5 rokov

hrudníková chirurgia

VeiqotqcijŢ Hţqajoy
Cirugía torácica
Chirurgie thoracique
et cardiovasculaire
Brjóstholsskurdlaekningar
Thoracic surgery
Chirurgia toracica
Chirurgie thoracique
Cardio-thoracale chirurgie
Thoraxkirurgi
Cirurgia cardiotorácica
Sydän-ja rintaelinkirurgia
/hjärt- och thoraxkirurgi
Thoraxkirurgi
Cardo-thoracic surgery

Kardiochirurgie
Torakaalkirurgia
×ĺéńďőńăéęŢ Čţńáęďň
Torakâlâ íirurěija
Krűtinës chirurgija

Strana 3408

Krajina
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko/Polska/
Slovinsko /Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Mellkassebészet

5 rokov

hrudníková chirurgia

Kirurgija Kardjo-Toracika
Chirurgia klatki piersiowej
Torakalna kirurgija
-

5 rokov

detská chirurgia

Kinderchirurgie
VeiqotqcijŢ Paßdxm
Cirugía pediátrica
Chirurgie infantile
Bbarnaskurdlaekningar
Paediatric surgery
Chirurgia pediatrica
Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Barnekirurgi
Cirurgia pediátrica
Lastenkirurgia/barnkirurg
i
Barn- och ungdomskirurgi
Kinderchirurgie/chirurgie
infantile/chirurgia
infantile
Paediatric surgery

Dětská chirurgie
Lastekirurgia
×ĺéńďőńăéęŢ Đáßäůí

Bçrnu íirurěija
Vaikř chirurgija
Gyermeksebészet
Kirurija Pedjatrika

Čiastka 193

Krajina
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská
republika/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3409

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

Chirurgia dziecięca
-

5 rokov

detská chirurgia

Chirurgie des vaisseaux
/bloedvatenheelkunde
Karkirurgi eller kirurgiske
blodkarsygdomme
-

5 rokov

cievna chirurgia

AcceioveiqotqcijŢ
Angiología y cirugía
vascular
Chirurgie vasculaire
Aedaskurdlaekningar
Chirurgia vascolare
Chirurgie vasculaire
Narkirurgi
Cirurgia vascular
Verisuonikirurgia
/kärlkirurgi
-

Cévní chirurgie
Kardiovaskulaarkirurgia
×ĺéńďőńăéęŢ Áăăĺßůí
Asinsvadu íirurěija
Kraujagysliř chirurgija
Érsebészet
Kirurija Vaskolari
Chirurgia naczyniowa
Kardiovaskularna kirurgija

Strana 3410

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Cardiologie
Kardiologi
Jaqdiokocßa
Cardiología
Pathologie
cardio-vasculaire
Hjartalaekningar
Cardiology
Cardiologia
Cardiologie et angiologie
Cardiologie
Hjertesykdommer
Cardiologia
Kardiologia/kardiologi
Kardiologi
Cardiology

Kardiologie
Kardioloogia
Ęáńäéďëďăßá
Kardioloěija
Kardiologija
Kardiológia
Kardjoloija
Kardiologia
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
kardiológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko/Latvija/
Litva/Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta/Malta/
Poľsko/Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Gastro-entérologie/
gastroenterologie
Medicinsk gastroenterologi
eller medicinske
mave-tarm-sygdomme
Carsqemseqokocßa
Aparato digestivo
Gastro-entérologie et
hépatologie
Meltingarlaekningar
Gastro-enterology
Gastroenterologia
Gastro-entérologie
Gastro-enterologie
Fordřyelsessykdommer
Gastrenterologia
Gastroenterologia
/gastroenterologi
Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi
Gastro-enterology

Gastroenterologie
Gastroenteroloogia
Ăáóôńĺíôĺńďëďăßá
Gastroenteroloěija
Gastroenterologija
Gasztroenterológia
Gastroenteroloija
Gastroenterologia
Gastroenterologija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3411

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
gastroenterológia

Strana 3412

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Rhumatologie/reumatologie
Reumatologi
Qetlasokocßa
Reumatología
Rhumatologie
Gigtlaekningar
Rheumatology
Reumatologia
Rheumatologie
Rhumatologie
Reumatologie
Revmatologi
Reumatologia
Reumatologia/reumatologi
Reumatologi
Rheumatology

Revmatologie
Reumatoloogia
Ńĺőěáôďëďăßá
Reimatoloěija
Reumatologija
Reumatológia
Rewmatoloija
Reumatologia
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
reumatológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Hćmatologi eller
blodsygdomme
Ailasokocßa
Hematología y hemoterapia
Blódmeinafraedi
Haematology
Ematologia
Hématologie
Blodsykdommer
Imuno-hemoterapia
Kliininen hematologia /
Klinisk hematologi
Hematologi
-

Hematologie a transfúzní
lékařství
Hematoloogia
Áéěáôďëďăßá
Hematoloěija
Hematologija
Haematológia
Ematoloija
Hematologia
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
3 roky

Strana 3413

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
hematológia
a transfuziológia

Strana 3414

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Medicinsk endokrinologi
eller medicinske
hormonsygdomme
Emdojqimokocßa
Endocrinología y nutrición
Endocrinologie, maladies
métaboliques
Efnaskipta – og
innkirtlalaekningar
Endocrinology and
diabetes mellitus
Endocrinologia e malattie
del ricambio
Endocrinologie, maladies
du métabolisme et de la
nutrition
Endokrinologi
Endocrinologia
Endokrinologia/
endokrinologi
Endokrina sjukdomar
Endocrinology and
diabetes mellitus
Endokrinologie
Endokrinoloogia
Ĺíäďęńéíďëďăßá
Endokrinoloěija
Endokrinologija
Endokrinológia
Endokrinoloija u Dijabete
Endokrynologia

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
3 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
endokrinológia

Čiastka 193

Krajina
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3415

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

-

3 roky

endokrinológia

Médecine physique et
réadaptation/fysische
geneeskunde en revalidatie
Physikalische und
Rehabilitative Medizin
UtrijŢ IasqijŢ jai
ApojasÜrsarg
Rehabilitación

3 roky

fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia

Rééducation et
réadaptation fonctionnelles
Orku- og
endurhafingarlaekningar
Medicina fisica
e riabilitazione
Physikalische Medizin und
Rehabilitation
Rééducation et
réadaptation fonctionnelles
Revalidatiegeneeskunde
fysikalsk medisin og
rehabilitering
Physikalische Medizin
Fisiatria ou Medicina física
e de reabilitaçăo
Fysiatria / fysiatri
Rehabiliteringsmedicin
Physikalische Medizin und
Rehabilitation /médecine
physique et réhabilitation/
medicina fisica e riabilitazione
-

Rehabilitační a fyzikální
medicína
Taastusravi ja füsiaatria
ÖőóéęŢ ÉáôńéęŢ ęáé
ÁđďęáôÜóôáóç

Rehabilitoloěija
Fiziskâ rehabilitâcija
Fizikâlâ medicîna

Strana 3416

Krajina

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Litva /Lietuva/

Fizinë medicina ir
reabilitacija

Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/

Fizioterápia
Rehabilitacja medyczna
Fizikalna in
rehabilitacijska medicina
Estomatología
Stomatologie
Odontostomatologia
Stomatologie
Estomatologia
-

-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

3 roky

fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia

3 roky

uznáva sa v kategórii
zubný lekár

Čiastka 193

Krajina
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko /Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3417

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

–
-

3 roky

uznáva sa v kategórii
zubný lekár

Neuropsychiatrie

5 rokov

neuropsychiatria

Nervenheilkunde
(Neurologie und Psychiatrie)
Metqokocßa — WtviasqijŢ
Neuropsychiatrie
Neuropsichiatria
Neuropsychiatrie
Zenuw- en zielsziekten
Neurologie und Psychiatrie
-

Íĺőńďëďăßá – Řő÷éáôńéęŢ
-

Strana 3418

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Dermato-vénéréologie/
dermato-venerologie
Dermato-venerologi eller
hud- og křnssygdomme
Haut- und
Geschlechtskrankheiten
Deqlasokocßa —
Auqodiriokocßa
Dermatología
médico-quirúrgica
y venereología
Dermatologie et
vénéréologie
Húd – og
kynsjúkdómalaekningar
Dermatologia e venerologia
Dermatologie und
Venerologie
Dermato-vénéréologie
Dermatologie en
venerologie
Hud – hudsykdommer og
veneriske sykdommer
Haut- und
Geschlechtskrankheiten
Dermatovenereologia
Ihotaudit ja allergologia/
hudsjukdomar och
allergologi
Hud- och könssjukdomar
Dermatologie und
Venerologie/dermatologie
et vénéréologie/
dermatologia e venerologia
-

Dermatovenerologie
Dermatoveneroloogia
Äĺńěáôďëďăßá – Áöńďäéóéďëďăßá
Dermatoloěija un
veneroloěija
Dermatovenerologija
Bőrgyógyászat

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
3 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
dermatovenerológia

Čiastka 193

Krajina
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko /Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Dermato-venerejoloija
Dermatologia i wenerologia
Dermatovenerologija
Dermatology
Dermatology

Dermatovenerologie
Dermatoveneroloogia
Äĺńěáôďëďăßá – Áöńďäéóéďëďăßá
Dermatoloěija un
veneroloěija
Dermatovenerologija
Bőrgyógyászat
Dermato-venerejoloija
Dermatologia i wenerologia
Dermatovenerologija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
3 roky

Strana 3419

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
dermatovenerológia

Strana 3420

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská
republika/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Venereology
Genito-urinary medicine

Medicina Uro-enetali
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
urológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi
/Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Radiologie
Ajsimokocßa —
Qadiokocßa
Electrorradiología
Electro-radiologie
Geislalaekningar
Radiologia
Électroradiologie
Radiologie
Radiologi
Radiologie
Radiologia
-

Radiológia

-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3421

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
rádiológia

Strana 3422

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Tropical medicine
Medicina tropicale
Spezifische Prophylaxe
und Tropenhygiene
Medicina tropical
Tropenkrankheiten/
maladies tropicales/
malattie tropicali
Tropical medicine

Trópusi betegségek
Medycyna transportu
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
tropická medicína

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Břrne- og
ungdomspsykiatri
Kinder-und
Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
PaidowtviasqijŢ
Pédo-psychiatrie
Barnagedlaekningar
Child and adolescent
psychiatry
Neuropsichiatria infantile
Kinder-und
Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
Psychiatrie infantile
Barne – og
ungdomspsykiatri
Pedopsiquiatria
Lastenpsykiatria /
barnpsykiatri
Barn- och
ungdomspsykiatri
Kinder-und
Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie/
psychiatrie et
psychothérapie d’enfants
et d’adolescents/
psichiatria e psicoterapia
infantile e dell’adolescenza
Child and adolescent
psychiatry
Dětská a dorostová
psychiatrie
Đáéäďřő÷éáôńéęŢ

Bçrnu psihiatrija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3423

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
detská psychiatria

Strana 3424

Krajina
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Vaikř ir paaugliř
psichiatrija
Gyermek- és
ifjúságpszichiátria
Psychiatria dzieci
i młodzieży
Otroška in mladostniška
psihiatrija

Geriatri eller
alderdommens sygdomme
Geriatría
Öldrunarlaekningar
Geriatrics
Geriatria
Geriatrie
Klinische geriatrie
Geriatri
Geriatria /geriatri
Geriatrik
Geriatrics

Geriatrie
ĂçńéáôńéęŢ
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

4 roky

detská psychiatria

4 roky

geriatria

Čiastka 193

Krajina
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország /
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Geriatrija
Geriátria

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Strana 3425

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

4 roky

geriatria

4 roky

nefrológia

erjatrija
Geriatria
Nefrologi eller medicinske
nyresygdomme
Meuqokocßa
Nefrología
Néphrologie
Nyrnalaekningar
Nephrology
Nefrologia
Néphrologie
Nyresykdommer
Nefrologia
Nefrologia / nefrologi
Medicinska njursjukdomar
(nefrologi)
Renal medicine

Nefrologie
Nefroloogia
Íĺöńďëďăßá
Nefroloěija
Nefrologija

Strana 3426

Krajina
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko /France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko /Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Nefrológia

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike

4 roky

nefrológia

4 roky

infektológia

Nefroloija
Nefrologia
Nefrologija
Infektionsmedicin
Smitsjúkdómar
Communicable diseases
Malattie infettive
Infeksjonssykdommer
Infektiosairaudet/
infektionssjukdomar
Infektionssjukdomar
Infectious diseases

Infekční lékařství
Infektsioonhaigused
Ëďéěţäç ÍďóŢěáôá
Infektoloěija
Infektologija
Infektológia
Mard Infettiv
Choroby zakaźne
Infektologija

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Samfundsmedicin
Öffentliches
Gesundheitswesen
JoimxmijŢ IasqijŢ
Medicina preventiva
y salud pública
Santé publique et
médecine sociale
Félagslaekningar
Community medicine
Igiene e medicina sociale
Prävention und
Gesundheitswesen
Santé publique
Maatschappij en
gezondheid
Samfunnmedisin
Sozialmedizin
Terveydenhuolto /
hälsovĺrd
Socialmedicin
Prävention und
Gesundheitswesen
/prévention et santé
publique / prevenzione
e sanitá pubblica
Public health medicine

Hygiena a epidemiologie
Őăĺéďíďëďăßá/ĘďéíďôéęŢ ÉáôńéęŢ
Megelőző orvostan és
népegészségtan
SaÉÉa Pubblika
Zdrowie publiczne,
epidemiologia
Javno zdravje

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3427

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
hygiena a epidemiológia

Strana 3428

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Klinisk farmakologi
Pharmakologie und
Toxikologie
Farmacología clínica
Lyfjafraedi
Clinical pharmacology and
therapeutics
Klinisk farmakologi
Pharmakologie und
Toxikologie
Kliininen farmakologia ja
lääkehoito/klinisk
farmakologi och
läkemedelsbehandling
Klinisk farmakologi
Clinical pharmacology and
therapeutics
Klinická farmakologie
Klinikai farmakológia
Farmakoloija Klinika u
t-Terapewtika
Farmakologia kliniczna
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
klinická farmakológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Médecine du
travail/arbeidsgeneeskunde
Arbejdsmedicin
Arbeitsmedizin
IasqijŢ sgy Eqcarßay
Médecine du travail
atvinnulaekningar
Occupational medicine
Medicina del lavoro
Médecine du travail
Arbeid en gezondheid,
bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid,
verzekeringsgeneeskunde
Yrkesmedisin
Arbeits- und
Betriebsmedizin
Medicina do trabalho
Työterveyshuolto/
företagshälsovĺrd
Yrkes- och miljömedicin
Occupational medicine

Pracovní lékařství
ÉáôńéęŢ ôçň Ĺńăáóßáň
Arodslimîbas
Darbo medicina
Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)
Medicina Okkupazzjonali
Medycyna pracy
Medicina dela, prometa in
športa

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Strana 3429

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
klinické pracovné
lekárstvo a klinická
toxikológia

Strana 3430

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Medicinsk allergologi eller
medicinske
overfřlsomhedssygdomme
Akkeqciokocßa
Alergología
Ofnaemislaekningar
Allergologia ed
immunologia clinica
Allergologie en inwendige
geneeskunde
Imuno-alergologia
Allergisjukdomar
-

Alergologie a klinická
imunologie
Áëëĺńăéďëďăßá
Alergoloěija
Alergologija ir klinikinë
imunologija
Allergológia és klinikai
immunológia
Alergologia
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
3 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
klinická imunológia
a alergológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko /Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi
/Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Chirurgie abdominale/
heelkunde op het abdomen
Kirurgisk gastroenterologi
eller kirurgiske
mave-tarm-sygdomme
Cirugía del aparato
digestivo
Chirurgie viscérale et
digestive
Chirurgia dell’apparato
digestivo
Chirurgie
gastro-entérologique
Gastroenterologisk kirurgi
Gastroenterologinen
kirurgia/
gastroenterologisk kirurgi
-

Abdominalinë chirurgija
Abdominalna kirurgija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
5 rokov

Strana 3431

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
chirurgia

Strana 3432

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko /France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko /Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Médecine
nucléaire/nucleaire
geneeskunde
Klinisk fysiologi og
nuklearmedicin
Nuklearmedizin
PtqgmijŢ IasqijŢ
Medicina nuclear
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
Médecine nucléaire
Nucleaire geneeskunde
Nuklearmedizin
Medicina nuclear
Kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede/
klinisk fysiologi och
nukleärmedicin
Medizinische Radiologie –
Nuklearmedizin/radiologie
médicale- médecine
nucléaire/radiologia
medica – medicina nucleare
Nuclear medicine

Nukleární medicína
ĐőńçíéęŢ ÉáôńéęŢ
Nukleáris medicina (izotóp
diagnosztika)
Medicina Nukleari
Medycyna nuklearna
Nuklearna medicina

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
nukleárna medicína

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Accident and emergency
medicine
Accident and emergency
medicine
Traumatologie
Urgentní medicína
Traumatológia
Medicina tal-Accidenti
u l-Emerenza
Medycyna ratunkowa
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
5 rokov

Strana 3433

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
úrazová chirurgia

Strana 3434

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Klinisk neurofysiologi
Neurofisiología clínica
Taugalaekningar
Neurophysiology
Neurologie
Nevrologi
Kliininen neurofysiologia
/klinisk neurofysiologi
Klinisk neurofysiologi
Neurologie /neurologie/
neurologia
Clinical neurophysiology

Newrofiżjologija Klinika
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky

Čiastka 193

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
neurológia

Čiastka 193

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie
Chirurgia maxillo-facciale
Kieferchirurgie
Chirurgie maxillo-faciale
Kjevekirurgi og
munnhulesykdommer
Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
Kieferchirurgie/chirurgie
maxillo–faciale/chirurgia
mascello–facciale
-

Maxilofaciální chirurgie
Mutes, sejas un ţokďu íirurěija
Veido ir ţandikauliř chirurgija
Szájsebészet
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Maksilofacialna kirurgija

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
5 rokov

Strana 3435

Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
maxilofaciálna chirurgia

Strana 3436

Krajina
Belgicko /Belgique/
België /Belgien/

Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko /France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko /Suomi/
Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/
Slovinsko
/Slovenija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov špecializačného
odboru v členskom štáte
Stomatologie et chirurgie
orale et
maxillo-faciale/stomatologie
en mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie
Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
Oral and maxillo-facial
surgery
Chirurgie dentaire, orale et
maxillo-faciale
Suu- ja leukakirurgia/oral
och maxillofacial kirurgi
Oral and maxillo-facial
surgery´
Óôďěáôď-ĂíáčďĐńďóůđď÷ĺéńďőńăéęŢ
Kirurgija tal-ghadam
tal-wicc
-

Minimálna dĺžka
prípravy
v členskom štáte
4 roky
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Názov zodpovedajúceho
špecializačného
odboru v Slovenskej
republike
maxilofaciálna chirurgia
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b) ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené
v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
a) 1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a vo Švédsku,
b) 1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
c) 1. januárom 1981 v Grécku alebo
d) 20. decembrom 1976 v ostatných členských štátoch, ktoré boli členskými štátmi k 31. 12. 2002.
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby sa taký doklad doplnil osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba bola v špecializačnej príprave v čase, ktorý je
ekvivalentný dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte
a dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor ustanovenej v tabuľke. Ak však Slovenská
republika pre špecializačnú prípravu v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie minimálne obdobie, ako
je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno určiť len so zreteľom na minimálne obdobie v príslušnom členskom štáte,
2. doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala
všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušnými
španielskymi orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku v rámci osobitných
úprav obsiahnutých v príslušnom právnom predpise č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto termíne,
3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na
celom území Spolkovej republiky Nemecka za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách
uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby sa taký doklad doplnil osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo
organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase
rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka
a minimálnou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v tabuľke,
4. taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
a) diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna
chrirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
b) diplom o špecializácii vydaný v Dánsku na odbor biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem
osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, na odbor fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred
týmto dátumom,
c) diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor rádiológia pred 3. decembrom 1971 a na odbor neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
d) diplom alebo iný doklad o špecializácii vydaný v Luxembursku na odbor rádiológia alebo odbor neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
e) diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor rádiológia pred 8. júlom 1984 a na odbor neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
5. diplom o špecializácii v kategórii lekár vydaný v Luxembursku v zmysle luxemburského zákona z roku 1939; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva
vydaného Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
6. diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné lekárstvo vydaný v Dánsku podľa zákona a udeľovaný lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade s príslušným právnym predpisom zo 14. mája
1970; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu niektorej z uvedených fakúlt. Tento
diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
7. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná
spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej
republiky, ktoré osvedčuje, že osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala príslušnú
špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich
rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
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8. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré
osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť
v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov
predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke.
K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že
táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
10. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť
má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy
najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
11. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na
území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému
potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na
území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich
dňu vydania tohto osvedčenia.
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Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.

Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a ktorý obsahuje názov
kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia,
b) diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a ktorý obsahuje názov
kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia,
Tabuľka č. 1

Krajina
Belgicko/Belgique/
België /Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko /France/
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko /Nederland/

Nórsko /Norwey/
Rakúsko /Österreich/
Portugalsko /Portugal/
Fínsko
/Suomi/Finland/

Švédsko /Sverige/

Názov kvalifikácie

Udeľujúci orgán

–
Bevis for tilladelse til at betegne
sig som specialtandlćge
i ortodonti
Fachzahnärztliche Anerkennung
für Kieferorthopädie
Sßskoy OdomsiasqijŢy
eidijüsgsay sgy OqhodomsijŢy
–
Titre de spécialiste en
orthodontie
Certificate of specialist dentist in
orthodontics
–
–

Sundhedsstyrelsen

Bewijs van inschrijving als
orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
Univerzitná fakulta zubného lekárstva

Bevis for gjennomgŕtt
spesialistutdanning
ikjeveortopedi
–
–
Erikoishammaslääkärin
tutkinto, hampaiston
oikomishoito /
specialtandläkarexamen,
tandreglering
Bevis om specialistkompetens
i tandreglering

Landeszahnärztekammer
1. MolaqviajŢ Atsodioßjgrg
2. Molaqvßa
Conseil National de l’Ordre des
chirurgiens dentistes
príslušný orgán uznaný na tento účel
príslušným ministrom

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
Socialstyrelsen

Strana 3440

Zbierka zákonov č. 445/2003

Krajina

Názov kvalifikácie
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Udeľujúci orgán

Dr. med. dent.,
Kieferorthopäde/diplôme, dr.
méd. dent.,
orthodontiste/diploma, dott.
med. dent., ortodontista
Certificate of Completion of
specialist training in
orthodontics

príslušný orgán

–

–

Residentuuri lőputunnistus
ortodontia erialal

Tartu Ülikool

Cyperská republika
/Ęýđńďň/

Đéóôďđďéçôéęü Áíáăíţńéóçň ôďő
Ĺéäéęďý ĎäďíôéÜôńďő óôçí
ĎńčďäďíôéęŢ

Ďäďíôéáôńéęü Óőěâďýëéď

Lotyšsko /Latvija/

„Sertifikââts“ – kompetentas
iestââdes izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir nokâârtojusi
sertifikââcijas eksââmenu
ortodontijââ
Rezidentűros paţymëjimas,

Latvijas Ârstu biedrîba

Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/

Litva /Lietuva/

Maďarsko
/Magyarország/

nurodantis suteiktą gydytojo
ortodonto profesinę kvalifikaciją
Fogszabályozás szakorvosa
bizonyítvány

Malta /Malta/

†ertifikat ta‘ specjalista dentali

Poľsko /Polska/
Slovinsko /Slovenija/

fl-Ortodonzja
Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije

príslušný orgán uznaný na tento účel

Universitetas

Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium illetékes
testülete
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Specjalisti
Centrum Egzaminów Medycznych
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

Tabuľka č. 2

Krajina
Belgicko/Belgique/
België/Belgien/
Dánsko /Danmark/
Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko /Espańa/
Francúzsko /France/
Nórsko /Norwey/

Názov kvalifikácie

Udeľujúci orgán

–
Bevis for tilladelse til at betegne
sig som specialtandlćge
i hospitalsodontologi
Fachzahnärztliche Anerkennung
für Oralchirurgie/
Mundchirurgie
Sßskoy OdomsiasqijŢy
eidijüsgsay sgy
CmahoveiqotqcijŢy
–
–
Bevis for gjennomgŕtt
spesialistutdanning i oralkirurgi

Sundhedsstyrelsen
Landeszahnärztekammer
1. MolaqviajŢ Atsodioßjgrg
2. Molaqvßa

Fakulta zubného lekárstva univerzity
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Krajina
Fínsko
/Suomi/Finland/

Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko /Nederland/

Rakúsko /Österreich/
Portugalská republika
/Portugal/
Švajčiarsko
/Switzerland/
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Názov kvalifikácie

Udeľujúci orgán

Todistus erikoishammaslääkärin
oikeudesta suukirurgian
(hammas- ja suukirurgian)
alalla/bevis om
specialisttandläkarrättigheten
inom omrŕdetoralkinugi (tandoch munkirurgi)
Bevis om specialistkompetens
i tandsystemets kirurgiska
sjukdomar

príslušný orgán

Certificate of completion of
specialist training in oral
surgery

Competent authority recognised for
this purpose´

Certificate of specialist dentist in
oral surgery
–
–

príslušný orgán uznaný na tento účel
príslušným ministrom

Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

Národná rada zdravotníctva a sociálnej
starostlivosti

–
–
–
Certificate of Completion of
specialist training in
oral surgery

príslušný orgán uznaný na tento účel

–

–

–
Đéóôďđďéçôéęü Áíáăíţńéóçň ôďő
Ĺéäéęďý ĎäďíôéÜôńďő óôçí ÓôďěáôéęŢ
×ĺéńďőńăéęŢ
–

–
Ďäďíôéáôńéęü Óőěâďýëéď

Rezidentűros paţymëjimas,
nurodantis suteiką burnos chirurgo
profesinę kvalifikaciją

Maďarsko
/Magyarország/

Dento-alveoláris sebészet
szakorvosa bizonyítvány

Malta /Malta/

†ertifikat ta‘ specjalista dentali
fil-Kirurija tal-Éalq

Poľsko /Polska/

Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej
Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz oralne
kirurgije

Slovinsko /Slovenija/
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–
Universitetas

Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium illetékes
testülete
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Specjalisti
Centrum Egzaminów Medycznych
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
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c) ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené
v osobitnom predpise, ale doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba vykonávala špecializované zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor,
2. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené
v osobitnom predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho považuje za rovnocenný s dokladmi o špecializáciách uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,
3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o diplom o špecializácii
v odbore stomatológia získaný pred zjednotením Nemecka, ktorý oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného
lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený certifikátom vydaným
oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala činnosť
v príslušnom špecializačnom odbore počas obdobia rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia
špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo 2,
4. doklad získaný na území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo doklad, diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne, udelené v Rakúsku osobám, ktoré začali svoje univerzitné odborné vzdelávanie pred nadobudnutím účinnosti dohody o Európskom hospodárskom priestore, doložené osvedčením vydaným kompetentnými rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne,
právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných
činností v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto osoby oprávnené vykonávať menované činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného už uvedeného dokladu o odbornej spôsobilosti. Od požiadavky trojročnej praxe sa
upustí v prípade osôb, ktoré úspešne skončili najmenej tri roky štúdia, ktoré kompetentné úrady osvedčia ako
rovnocenné už uvedenému odbornému vzdelaniu,
5. doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané na stomatológiu, ktoré sa začalo na území Českej republiky alebo Československa pred pristúpením
Českej republiky do Európskej únie a na ktoré nadväzovalo získanie špecializácie v odbore stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade
s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala činnosť zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od požadovanej trojročnej praxe uvedenej v prvom odseku sa upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri roky štúdia charakteru odbornej spôsobilosti na výkon príslušných
špecializovaných činností v kategórii zubný lekár, ktoré je osvedčené príslušnými orgánmi ako rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo
6. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
bývaleho Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná
spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich
rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
7. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
bývaleho Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému
potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na
území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu
vydania tohto osvedčenia, alebo
8. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má
na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto
osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný
lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
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Príloha č. 5
k zákonu č. 477/2002 Z. z.

Spôsob uznávania dokladov o vzdelaní získaných v členských štátoch na účel výkonu
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky
A. V kategórii lekár
Ako vysokoškolské doktorské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo získané na území Slovenskej republiky v kategórii lekár sa uznáva vzdelanie doložené
a) dokladmi podľa tejto tabuľky:

Krajina

Názov kvalifikácie

Belgicko /Belgique/
België/Belgien/

— Diploma van arts
— Diplôme de docteur en
médecine

Dánsko /Danmark/

Bevis for bestĺet
lćgevidenskabelig
embedseksamen

Nemecko
/Deutschland/

Grécko /EkkÜy/

1. Zeugnis über die
Ärztliche Prüfung
2. Zeugnis über die
Ärztliche Staatsprüfung
und Zeugnis über die
Vorbereitungszeit als
Medizinalassistent, soweit
diese nach den deutschen
Rechtsvorschriften noch
für den Abschluss der
ärztlichen Ausbildung
vorgesehen war
Pstvßo IasqijŢy

Španielsko
/Espańa/

Título de Licenciado en
Medicina y Cirugía

Francúzsko
/France/

Diplôme d’Etat de docteur
en médecine

Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Udeľujúci orgán
1. De universiteiten/les
universités
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse
Gemeenschap/le Jury
compétent d’enseignement
de la Communauté française
Medicinsk
universitetsfakultet

Zuständige Behörden

1. IasqijŢ RvokŢ
Pamepirsglßot
2. RvokŢ Epirsglţm
Tceßay, SlŢla IasqijŢy
Pamepirsglßot
Ministerio de Educación
y Cultura/ El rector de
una Universidad
Universités

–

1. Autorisation som
lćge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen og
2. Tilladelse til
selvstćndigt virke som
lćge (dokumentation
for gennemfřrt praktisk
uddannelse), udstedt af
Sundhedsstyrelsen
1. Bescheinigung über
die Ableistung der
Tätigkeit als Arzt im
Praktikum
2. –

–

–
–
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Názov kvalifikácie
Próf í lćknisfrćdi
frlćknadeild Hskóla
Islands

Diplom z lekárskej fakulty
islandskej univerzity

Írsko /Ireland/

Primary qualification

Taliansko /Italia/

Diploma di laurea in
medicina e chirurgia

Príslušná skúšobná
komisia
Universitŕ

Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/

Diplomy, osvedčenia a iné
tituly udelené v inom štáte
podľa tejto tabuľky
a súvisiacich bodov
Diplôme d’Etat de docteur
en médecine,
chirurgie et
accouchements
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd artsexamen
Bevis for bestŕtt medisinsk
embetseksamen

–

1. Urkunde über die
Verleihung des
akademischen Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde (bzw. Doctor
medicinae universae, Dr.
med. univ.)
2. Diplom über die
spezifische Ausbildung
zum Arzt für
Allgemeinmedizin bzw.
Facharztdiplom
Carta de Curso de
licenciatura em medicina

1. Medizinische Fakultät
einer Universität
2. Österreichische
Ärztekammer

Fínsko
/Suomi/Finland/

Lääketieteen lisensiaatin
tutkinto /medicine
licentiatexamen

1. Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto

Švédsko /Sverige/

Läkarexamen

Universitet

Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/

Rakúsko
/Österreich/

Portugalsko
/Portugal/

Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Udeľujúci orgán

Island

Luxembursko
/Luxembourg/
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Osvedčenie o praktickej
odbornej príprave
v nemocnici trvajúcej
aspoň 12 mesiacov
vydávané prednostom
kliniky
Osvedčenie o praxi

Jury d’examen d’Etat

Diploma di abilitazione
all’esercizio della
medicina e chirurgia
Osvedčenie o ukončení
praktickej odbornej
prípravy vydané
kompetentnými úradmi
Certificat de stage

Faculteit Geneeskunde

–

Lekárska fakulta
univerzity

Osvedčenie o praktickej
odbornej príprave
vydávané
kompetentnými úradmi
zdravia ľudu
–

Universidades

Diploma comprovativo
da conclusăo do
internato geral emitido
pelo Ministério da
Saúde
Todistus lääkärin
perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta
/examensbevis om
tilläggsutbildning för
läkare inom
primärvĺrden
Bevis om praktisk
utbildning som utfärdas
av Socialstyrelsen
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Krajina
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov kvalifikácie

Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Udeľujúci orgán

Eidgenössisch diplomierter
Arzt/titulaire du diplôme
fédéral de médicin/titolare
di diploma federale di
medico
Primary qualification

Federálne ministerstvo
vnútra

Príslušná skúšobná
komisia

Osvedčenie o praxi

Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
všeobecné lékařství (doktor
medicíny, MUDr.)
Diplom arstiteaduse
őppekava läbimise kohta
Đéóôďđďéçôéęü ĹăăńáöŢň Éáôńďý

Lékařská fakulta
univerzity v České
republice

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce

Tartu Ülikool

–

Éáôńéęü Óőěâďýëéď

–

Universitâtes tipa
augstskola
Universitetas

–

ârsta diploms

Litovsko /Lietuva/

Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą
gydytojo kvalifikaciją

Maďarsko
/Magyarország/

Általános orvos oklevél
(doctor medicinae
universae, abbrev.: dr.
med. univ.)
Lawrja ta’ Tabib
tal-Medicina u l-Kirurija

Malta /Malta/
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Poľsko /Polska/

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku lekarskim
z tytułem „lekarza“

Slovinsko
/Slovenija/

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„doktor medicine/
doktorica medicine

Internatűros paţymëjimas,
nurodantis suteiktŕ
medicinos gydytojo
profesinć kvalifikacijŕ

Egyetem

–

Universita` ta’ Malta

Certifikat ta’
registrazzjoni mahrug
mill-Kunsill Mediku
Lekarski Egzamin
Państwowy

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Univerza

–

b) dokladom o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke.
V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, z ktorého vyplýva, že spĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise
a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
c) dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
predpise, ak je doplnený osvedčením, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť všeobecného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu päťročného obdobia v prípade kvalifikácie, v ktorej sa
vzdelávanie začalo pred 20. decembrom 1976 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska; pred 1. januárom 1981 v Grécku; pred 1. januárom 1986 v Španielsku a Portugalsku a pred 1. januárom 1994 v Rakúsku, Švédsku a Fínsku,
alebo
d) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní získanom na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého
vyplýva, že vzdelávanie nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený
o diplom o špecializácii v odbore všeobecné lekárstvo získaný pred zjednotením Nemecka, doklad vydaný príslušným orgánom, oprávňujúci osobu vykonávať činnosť všeobecného lekára na celom území Spolkovej republiky Ne-
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e)
f)

g)

h)

i)

j)
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mecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľke a osvedčenie vydané oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť všeobecného lekára v Nemecku najmenej počas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu päťročného obdobia pred vydaním osvedčenia,
dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal za rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má
na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré
osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie lekára na území
Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich
dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na
území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie lekára na území Estónska počas najmenej troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na
území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie lekára na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe
nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území
Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť
priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie lekára na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie
pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska
rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť
priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi
predpismi Slovinska vykonávala povolanie lekára na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
B. V kategórii zubný lekár

Ako vysokoškolské doktorské vzdelanie v odbore zubné lekárstvo získané na území Slovenskej republiky v kategórii zubný lekár sa uznáva
a) vzdelanie doložené dokladmi podľa tejto tabuľky:

Krajina

Názov kvalifikácie

Belgicko /Belgique/
België /Belgien/

— Diploma van tandarts
— Diplôme de licencié en
science dentaire

Dánsko /Danmark/

Bevis for tandlćgeeksamen
(odontologisk
kandidateksamen)
Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung
Pstvßo OdomsiasqijŢy

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/

Udeľujúci orgán

Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii
–

1. De universiteiten/les
universités
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/le
Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
Tandlćgehřjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet
Zuständige Behörden

Autorisation som
tandlćge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
–

PamepirsŢlio

–
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Krajina
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/

Taliansko /Italia/

Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko
/Suomi/Finland/

Švédsko /Sverige/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov kvalifikácie

Udeľujúci orgán

Título de Licenciado en
Odontología
Diplôme d’Etat de docteur
en chirurgie
dentaire
Próf fr tannlćknadeild
Hskóla Islands
Bachelor in Dental Science
(B. Dent. Sc.) /Bachelor of
Dental Surgery (BDS)
/Licentiate in Dental
Surgery (LDS)
Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

El rector de una
Universidad
Universités

Diplomy, osvedčenia a iné
tituly udelené v inom štáte,
uvedené v tejto tabuľke
a v súvisiacich bodoch
Diplôme d’Etat de docteur
en médecine dentaire
Universitair getuigschrift
van een met
goed gevolg afgelegd
tandartsexamen
Bevis for bestŕtt
odontologisk
embetseksamen
Bescheid über die
Verleihung des akademischen Grades ´Doktor
der Zahnheilkunde´.
Carta de curso de
licenciatura em medicina dentária
Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinto/
odontologie
licentiatexamen

–

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeĺ
Universitetet i Göteborg
Karolinska Institutet
Malmö Högskola
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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii
–
–

Fakulta zubného lekárstva
islandskej univerzity
Universities/Royal College
of Surgeons in Ireland

–

Universitŕ

Jury d’examen d’Etat

Diploma di abilitazione
all’esercizio
dell’odontoiatria e protesi
dentaria
Osvedčenie o ukončenej
praktickej odbornej
príprave vydané
kompetentnými úradmi
–

Faculteit Tandheelkunde

–

Fakulta zubného lekárstva
univerzity

–

Medizinische Fakultät der
Universität

–

Faculdade/Institutos
Superiores

–

1. Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön
palvelun hyväksymisestä/
Beslut av
Rättsskyddscentralen för
hälsovĺrden om godkännande av praktisk
tjänstgöring
Endast för examensbevis
som erhĺllits före den
1 juli 1995, ett
utbildningsbevis som
utfärdats av
Socialstyrelsen

–
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Udeľujúci orgán
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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Eidgenössisch diplomierter
Zahnarzt/titulaire du
diplôme fédéral de
médecin-dentiste/titolare
di diploma federale di
medico-dentista
Bachelor of Dental Surgery
(BDS or B. Ch. D.)
/Licentiate in Dental
Surgery
Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
zubní lékařství (doktor
zubního lékařství, Dr. med.
Dent.)
Diplom hambaarstiteaduse
őppekava läbimise kohta
Đéóôďđďéçôéęü ĹăăńáöŢň
ĎäďíôéÜôńďő

Federálne ministerstvo
vnútra

–

Universities/Royal
Colleges

–

Lékařská fakulta
univerzity v České
republice

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce

Tartu Ülikool

–

Ďäďíôéáôńéęü Óőěâďýëéď

–

Zobârsta diploms

Universitâtes tipa augstskola

Litva /Lietuva/

Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą gydytojo
odontologo kvalifikaciją

Universitetas

Rezidenta diploms par
zobârsta pçcdiploma
izglîtîbas programmas
pabeigđanu, ko izsniedz
universitâtes tipa
augstskola un “Sertifikâts”
– kompetentas iestâdes
izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir
nokârtojusi sertifikâcijas
eksâmenu zobârstniecîbâ
Internatűros paţymëjimas,
nurodantis suteiktą
gydytojo odontologo
profesinę kvalifikaciją

Maďarsko
/Magyarország/

Fogorvos oklevél (doctor
medicinae dentariae,
abbrev.: dr. med. dent.)

Egyetem

–

Malta /Malta/

Lawrja fil- Kirurija
Dentali
Dyplom ukończenia
studiów wyższych
z tytułem „lekarz dentysta“

Universita` ta Malta

–

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Univerza

Lekarsko - Dentystyczny
Egzamin Państwowy

Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Česká republika
/Česká republika/

Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Poľsko /Polska/

Slovinsko
/Slovenija/

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„doktor dentalne medicine“
/„doktorica dentalne
medicine“

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik
/zobozdravnica

b) vzdelanie doložené dokladom o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu o tom, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o získaní
vzdelania v príslušnom členskom štáte, z ktorého vyplýva, že spĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v príslušnom
predpise a že členský štát, ktorý ho vydáva, považuje ho za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
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c) vzdelanie doložené dokladom o vzdelaní, z ktorého vyplýva, že vzdelanie síce nespĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený osvedčením príslušného orgánu príslušného členského štátu,
v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v zubnom lekárstve alebo stomatológii najmenej počas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
d) vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní získanom na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale je doplnený o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred zjednotením Nemecka, doklad vydaný príslušným orgánom, oprávňujúci osobu vykonávať činnosť zubného lekára na území Spolkovej republiky
Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľke a osvedčenie vydané oprávnenými nemeckými
orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť zubného lekára na území Spolkovej republiky Nemecko
najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
e) vzdelanie doložené dokladom získaným na území Talianska pred 28. januárom 1980, ktoré je doložené osvedčením vydaným kompetentnými talianskymi orgánmi, že osoba vykonávala v Taliansku ako hlavné zamestnanie
činnosť zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním
osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky preukázania trojročnej praxe možno upustiť, ak príslušný taliansky orgán potvrdí, že doklad
považuje za rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
f) vysokoškolské doktorské vzdelanie začaté v Taliansku v období medzi 28. januárom 1980 a 31. decembrom 1984
ako univerzitné vzdelanie v kategórii lekár, ak je doplnené osvedčením, ktoré vydal príslušný orgán v Taliansku, že
osoba zložila skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi na zabezpečenie potrebných vedomostí a zručností na úrovni rovnocennej s tou, ktorú majú osoby s kvalifikáciou uvedenou v tabuľke pre
Taliansko, že v Taliansku vykonávala činnosť zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú
držiteľmi talianskych diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky preukázania skúšky spôsobilosti sa upúšťa,
ak osoba získala aspoň trojročné vysokoškolské vzdelanie na univerzite, ak príslušný orgán Talianska potvrdí, že
doklad o takomto vzdelaní považuje za rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
g) vysokoškolské doktorské vzdelanie začaté v Španielsku pred 1. januárom 1986 ako univerzitné vzdelanie v kategórii lekár, ak je doplnené osvedčením, ktoré vydal príslušný orgán v Španielsku, že osoba vykonávala činnosť
zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi diplomov uvedených v tabuľke. Od
požiadavky trojročnej praxe sa upúšťa, ak osoba počas štúdia absolvovala aspoň tri roky štúdia, ktoré obsahom
zodpovedá požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise, alebo
h) vysokoškolské doktorské vzdelanie začaté v Rakúsku pred 1. januárom 1994 ako univerzitné vzdelanie v kategórii
lekár, ak je doplnené osvedčením, ktoré vydal príslušný orgán v Rakúsku, že osoba vykonávala činnosť zubného
lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je
oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky trojročnej praxe sa upúšťa, ak osoba počas štúdia absolvovala aspoň tri roky takého štúdia, ktoré obsahom
zodpovedá požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise,
i) vzdelanie doložené dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad
o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený
v tabuľke,
j) vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej
republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie
zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich
rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné štúdium v študijnom odbore stomatológia, ktoré sa začalo na území Československa
alebo na území Českej republiky pred pristúpením Českej republiky do Európskej únie, doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že tieto osoby v Českej republike v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávali povolanie zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že tieto osoby sú oprávnené
vykonávať povolanie zubného lekára za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od požadovanej trojročnej praxe sa upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri roky štúdia, ktoré nadväzovalo na univerzitné štúdium medicíny ako štúdium určené na výkon povolania zubného lekára, ktoré je
osvedčené príslušným orgánom Českej republiky ako rovnocenné so štúdiom určeným na výkon povolania zubného lekára uvedeným v tabuľke, alebo
k) vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná
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spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie zubného lekára na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania
tohto osvedčenia, alebo
l) vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná
spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie zubného lekára na území Lotyšska
najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
osvedčenia, alebo
m) vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území
bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť
má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takémuto potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade
s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie zubného lekára na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
n) vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má
na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému
potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie zubného lekára na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
C. V kategórii farmaceut
Ako vysokoškolské magisterské vzdelanie v odbore farmácia získané na území Slovenskej republiky v kategórii farmaceut sa uznáva vzdelanie doložené
a) dokladmi podľa tejto tabuľky:

Krajina

Názov kvalifikácie

Belgicko/Belgique/
België/Belgien/

– Diploma van apotheker
– Diplôme de pharmacien

Dánsko /Danmark/

Bevis for bestĺet
farmaceutisk
kandidateksamen
Zeugnis über die
Staatliche
Pharmazeutische Prüfung
˘deia Ürjgrgy uaqlajetsijoý
epaccÝklasoy
Título de licenciado en
farmacia

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/

Diplôme d’Etat de
pharmacien/Diplôme
d’Etat de docteur en
pharmacie
Próf frHskóla Islands
í lyfjafrćdi
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist

Udeľujúci orgán

Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

1. De universiteiten / les
universités
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeen-schap
/le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
Danmarks Farmaceutiske
Hřjskole

–

Zuständige Behörden

–

MolaqviajŢ Atsodioßjgrg

–

Ministerio de Educación y
Cultura / El rector de una
Universidad
Universités

–
–

Islandská univerzita

–

–

–

–
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Krajina
Taliansko /Italia/

Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/

Holandsko
/Nederland/
Nórsko /Norwey/
Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/
Fínsko
/Suomi/Finland/
Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom
Česká republika
/Česká republika/
Estónsko /Eesti/

Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Zbierka zákonov č. 445/2003

Názov kvalifikácie
Diploma o certificato di
abilitazione all’esercizio
della professione di
farmacista ottenuto in
seguito ad un esame di
Stato
Diplôme d’Etat de
pharmacien
Diplomy, osvedčenia a iné
tituly udelené v inom štáte,
uvedené v tejto tabuľke
a v súvisiacich bodoch
a osvedčenie o ukončenej
praktickej odbornej
príprave vydané
kompetentnými úradmi
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd
apothekersexamen
Bevis for bestŕtt
cand.pharm. eksamen
Staatliches
Apothekerdiplom
Carta de curso de
licenciatura em Cięncias
Farmacęuticas
Proviisorin tutkinto /
provisorexamen

Udeľujúci orgán
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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Universitŕ

–

Jury d’examen d’Etat +
visa du ministre de
l’éducation nationale
–

–

Faculteit Farmacie

–

Univerzitná fakulta

–

Bundesministerium für
Arbeit, Gesundheit und
Soziales
Universidades

–

–

–

1. Helsingin yliopisto /
Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
Uppsala universitet
Federálne ministerstvo
vnútra

–

–

–

Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
farmacie (magistr, Mgr.)
Diplom proviisori őppekava
läbimisest

Farmaceutická fakulta
univerzity v České
republice
Tartu Ülikool

Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
–

Đéóôďđďéçôéęü ĹăăńáöŢň
Öáńěáęďđďéďý

Óőěâďýëéď ÖáńěáęĺőôéęŢň

–

Farmaceita diploms
Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteikŕ
vaistininko profesinć
kvalifikaciŕ

Universitâtes tipa augstskola
Universitetas

–

Apotekarexamen
Eidgenössisch diplomierter
Apotheker/titulaire du
diplôme fédéral de
pharmacien/titolaire di
diploma federale di
farmacista
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist’

–

–
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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Maďarsko
/Magyarország/

Okleveles gyógyszerész
oklevél (magister
pharmaciae, abbrev.:
mag. pharm.)

Egyetem

–

Malta /Malta/

Lawrja fil-farmacija
Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku farmacja z
tytułem magistra

Universita` ta‘ Malta

–

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Univerza

–

Poľsko /Polska/

Slovinsko
/Slovenija/

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naziv
„magister farmacije“/
„magistra farmacije“

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic magister farmacije
/magistra farmacije

b) dokladom o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu o tom, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o získaní vzdelania
v príslušnom členskom štáte, z ktorého vyplýva, že spĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
c) dokladom podľa písmena a) a osvedčením príslušného členského štátu, že osoba vykonávala činnosti v oblasti prípravy liekových formulárov, výroby a skúšania liekov, skúšania liekov v laboratóriu na skúšanie liekov, skladovania,
uchovávania a dodávania liekov na úrovni veľkoobchodu, prípravy, skúšania, skladovania a dodávania liekov do verejných lekární, prípravy, skúšania, skladovania a dodávania liekov v nemocniciach a poskytovania informácií a poradenstva o liekoch v príslušnom členskom štáte rovnaký čas, ak príslušný členský štát vyžaduje, aby bol diplom uvedený v tabuľke pre kategóriu farmaceut doplnený ďalšími odbornými skúsenosťami. Také uznanie sa nevzťahuje na
dvojročné obdobie odbornej praxe získané v Luxembursku na udelenie štátneho povolenia na otvorenie lekárne,
d) dokladom príslušného orgánu členského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne
požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale v príslušnom členskom štáte trvalo najmenej štyri roky, a je doplnený osvedčením príslušného orgánu príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad sa považuje za
rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
e) dokladom z Talianska, ktorý bol vydaný osobám, ktoré sa začali vzdelávať v Taliansku pred 1. novembrom 1993
a vzdelávanie skončili najneskôr pred 1. novembrom 2003, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky
minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale je doplnené osvedčením príslušného talianskeho orgánu, že osoba najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia
vykonávala v Taliansku činnosť farmaceuta, a preto príslušný taliansky orgán považuje doklad za rovnocenný
s dokladom uvedeným v tabuľke,
f) dokladom príslušného orgánu členského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne
požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale v príslušnom členskom štáte bolo začaté pred jeho vstupom do Európskej únie, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom členského štátu, že osoba v danom členskom štáte vykonávala jednu z činností uvedenú v písmene b) najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
g) dokladom o získaní univerzitného alebo iného rovnocenného vzdelania vo farmácii v príslušnom členskom štáte,
ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za
diplom uvedený v tabuľke, teda doklad oprávňujúci osobu vykonávať činnosti uvedené v písmene b). V osvedčení
sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní akademického vzdelania
v príslušnom členskom štáte a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
h) dokladom získaným na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce
nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol získaný pred zjednotením
Nemecka a oprávňuje osobu vykonávať činnosť farmaceuta na území Spolkovej republiky Nemecka za rovnakých
podmienok, ako sú doklady uvedené v tabuľke, a bol doplnený osvedčením príslušného nemeckého orgánu, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť farmaceuta v Nemecku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich
rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
i) dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
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j) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má
na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré
osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie farmaceuta na
území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
k) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na
území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie farmaceuta na území Estónska najmenej počas
troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
l) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na
území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie farmaceuta na území Lotyšska najmenej počas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
m) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území
Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť
priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie farmaceuta na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
n) dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie
pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska
rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť
priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi
predpismi Slovinska vykonávala povolanie farmaceuta na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
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 podľa tejto tabuľky:

Krajina
Belgicko/Belgique/
België/Belgien/

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

Udeľujúci 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 osvedčenie ku kvalifikácii
–
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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Krajina

Názov kvalifikácie

Udeľujúci orgán

Dánsko /Danmark/

Eksamensbevis efter
gennemfřrt
sygeplejerskeuddannelse
Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der
Krankenpflege
1. Pstvßo MorgketsijŢy
Pam/lßot Ahgmţm
2. Pstvßo MorgketsijŢy
Sevmokocijţm
Ejpaidetsijţm IdqtlÜsxm
(S.E.I.)
3. Pstvßo Anixlasijţm
MorgketsijŢy
4. Pstvßo Adekuţm
Morojülxm pqţgm
AmxsÝqxm Rvokţm
Tpotqceßot Tceßay jai
Pqümoiay
5. Pstvßo Adekuţm
Morojülxm jai
Epirjepsqiţm pqţgm
AmxsÝqxm Rvokţm
Tpotqceßot Tceßay jai
Pqümoiay
6. Pstvßo SlŢlasoy
MorgketsijŢy
Titulo de Diplomado
universitario en
Enfermería
1. Diplôme d’Etat
d’infirmier(čre)
2. Diplôme d’Etat
d’infirmier(čre) délivré en
vertu du décret no 99-1147
du 29 décembre 1999
próf í hjúkrunarfrćdum fr
H skóla Islands

Sygeplejeskole godkendt af
Undervisningsministeriet

–

Staatlicher
Prüfungsausschuss

–

1. PamepirsŢlio Ahgmţm
2. SevmokocijÜ
EjpaidetsijÜ Idqýlasa
Tpotqceßo EhmijŢy
Paideßay jai HqgrjetlÜsxm
3. Tpotqceßo EhmijŢy
˘ltmay
4. Tpotqceßo Tceßay jai
Pqümoiay
5. Tpotqceßo Tceßay jai
Pqümoiay
6. JASEE Tpotqceßot
EhmijŢy Paideßay jai
HqgrjetlÜsxm

–

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

–

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/

Španielsko
/Espańa/
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 tabuľke
a v súvisiacich bodoch
1. Diplôme d’Etat
d’infirmier
2. Diplôme d’Etat
d’infirmier hospitalier
gradué

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

Ministčre 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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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

Názov kvalifikácie

Udeľujúci 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 hälsovĺrd och det
sociala omrĺdet,
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 ošetrovateľstva

–

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
/hälsovĺrdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut
/yrkeshögskolor

–

Universitet eller högskola

–
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Krajina
Švajčiarsko
/Switzerland/

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom

Česká republika
/Česká republika/

Estónsko /Eesti/

Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/

Litva /Lietuva/
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Názov kvalifikácie
Diplomierte
Krankenschwester für
allgemeine Krankenpflege –
diplomierter
Krankenpfleger für
allgemeine
Krankenpfledge/infirmičre
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 ukončení
studia ve studijním
programu ošetřovatelství ve
studijním oboru všeobecná
sestra (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním oboru
diplomovaná všeobecná
sestra (diplomovaný
specialista, DiS.)
Diplom őe erialal

Äßđëůěá ĂĺíéęŢň ÍďóçëĺőôéęŢň

1. diploms par mâsas
kvalifikâcijas iegűđanu
2. mâsas diploms
1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis suteiktą
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinës studijos),
nurodantis suteiktŕ
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinć
kvalifikacijŕ

Udeľujúci orgán

Čiastka 193

Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

príslušný orgán

rôzne

–

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

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení
o absolutoriu

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve
Meditsiinikool
ÍďóçëĺőôéęŢ Ó÷ďëŢ

–

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

–

–

–
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Krajina
Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /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 ukończenia
studiów wyższych na
kierunku pielęgniarstwo
z tytułem „magister
pielęgniarstwa“
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„diplomirana medicinska
sestra“/„diplomirani
zdravstvenik“

Udeľujúci orgán
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Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii

1. Iskola
2. Egyetem /főiskola
3. Egyetem

–

Universita `ta’ Malta

–

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

–

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

–

b) dokladom z členského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise alebo nie je uvedený v tabuľke, ale bol doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uvádza, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala povolanie sestry najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním osvedčenia, v prípade odbornej spôsobilosti, v ktorej sa
vzdelávanie začalo v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku
a Veľkej 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 členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je
doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke, teda doklad oprávňujúci osobu vykonávať samostatne činnosť sestry na základe povolenia na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom členskom štáte a že členský štát, ktorý ho vydáva,
ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
d) dokladom získaným na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce
nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale odborná príprava sa začala pred zjednotením Nemecka a oprávňuje osobu vykonávať činnosť sestry na celom území Spolkovej republiky Nemecka za
rovnakých podmienok ako doklad uvedený v tabuľke, a ktorý bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť sestry v Nemecku najmenej počas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia. Táto činnosť sestry musí zahŕňať
úplnú zodpovednosť za plánovanie, organizáciu a vykonávanie ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti o pacientov, alebo
e) dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
f) dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie sa začalo na území Poľska pred pristúpením Poľska do Európskej únie,
nespĺňalo minimálne požiadavky na vzdelanie ustanovené pre kategóriu sestra osobitným predpisom, ale je doplnené dokladom, podľa ktorého osoba získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry v kategórii sestra a
1. získala osvedčenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie sestry na území Poľska a najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu
vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom bakalára ošetrovateľstva (dyplom licencjata pielegniarstwa) alebo
2. získala osvedčenie potvrdzujúce, že účinne a v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie sestry na území Poľska najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, 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 začalo na
území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala
povolanie sestry na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich
rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
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h) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená
v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré
osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie sestry na území Estónska
najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
osvedčenia, alebo
i) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná
spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, rovnakým orgánom, ktorý osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie sestry na
území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich
dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
j) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie sestry na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
k) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť
má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie sestry na území Slovinska najmenej počas
troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
E. V kategórii pôrodná asistentka
Ako vyššie odborné vzdelanie v odbore pôrodná asistencia získané na území Slovenskej republiky v kategórii pôrodná asistentka sa uznáva vzdelanie doložené
a) dokladmi podľa tejto tabuľky:

Krajina

Názov kvalifikácie

Belgicko /Belgique/
België/Belgien/

– Diploma van
vroedvrouw/
– Diplôme d’accoucheuse

Dánsko /Danmark/

Bevis for bestĺet
jordemodereksamen
Zeugnis über die staatliche
Prüfung für Hebammen
und Entbindungspfleger
1. Pstvßo SlŢlasoy
LaietsijŢy Sevmokocijţm
Ejpaidetsijţm IdtlÜsxm
(S.E.I.)
2. Pstvßo sot SlŢlasoy
Laiţm sgy AmxsÝqay
RvokŢy Rsekevţm Tceßay
jai Joimxm. Pqümoiay
(JASEE)
3. Pstvßo Laßay AmxsÝqay
RvokŢy Laiţm

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/

Udeľujúci orgán

Sprievodné osvedčenie
ku kvalifikácii

1. De erkende
opleidingsinstituten/les
établissements
d’enseignement
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/le
Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
Danmarks
jordemoderskole
Staatlicher
Prüfungsausschuss

–

1. SevmokocijÜ
EjpaidetsijÜ Idqýlasa
(S.E.I.)
2. JASEE Tpotqceßot
EhmijŢy Paideßay jai
HqgrjetlÜsxm
3. Tpotqceßo Tceßay jai
Pqümoiay

–

–
–
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Krajina
Španielsko
/Espańa/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/
Taliansko /Italia/
Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/

Luxembursko
/Luxembourg/
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Názov kvalifikácie

Ministerio de Educación y
Cultura

–

L’Etat

–

Certificate in Midwifery
Próf fr Ljósmćdraskóla
Islands
Diploma d’ostetrica

An Board Altranais
Škola pre pôrodné
asistentky na Islande
Schools recognised by
State
–

–

Diplomy, osvedčenia a iné
tituly udelené v inom
štáte, pre ktorý platí táto
smernica, a ktoré sú
v zozname tohto článku
Diplôme de sage-femme

Diploma van verloskundige

Nórsko /Norwey/

Bevis for bestŕtt
jordmoreksamen

Rakúsko
/Österreich/
Portugalsko
/Portugal/

Hebammen-Diplom

Švédsko /Sverige/
Švajčiarsko
/Switzerland/

Sprievodné osvedčenie
ku kvalifikácii

Título de matrona /
asistente obstétrico
(matrona) /enfermería
obstétrica-ginecológica
Diplôme de sage-femme

Holandsko
/Nederland/

Fínsko
/Suomi/Finland

Udeľujúci orgán
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1. Diploma de enfermeiro
especialista em
enfermagem de saúde
materna e obstétrica
2. Diploma /carta de curso
de estudos superiores
especializados em
enfermagem de saúde
materna e obstétrica
3. Diploma (do curso de
pós-licenciatura) de
especializaçăo em
enfermagem de saúde
materna e obstétrica
1. Kätilön tutkinto/
barnmorskeexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto,
kätilö (AMK)/
yrkeshögskoleexamen inom
hälsovĺrd och det sociala
omrĺdet, barnmorska (YH)
Barnmorskeexamen
Diplomierte Hebamme
/sage-femme diplômée
/levatrice diplomata

Ministčre de l’Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des
Sports
Door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport erkende
opleidingsinstellingen
Fakulta pre pôrodné
asistentky
Hebammenakademie /
Bundeshebammenlehranstalt
1. Ecolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de
Enfermagem
3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saúde

–

–

–

Osvedčenie o praktickej
odbornej príprave,
vydávané kompetentnými
úradmi zdravia ľudu
–
–

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

–

Universitet eller högskola
príslušný orgán

–
–
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Krajina
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom
Česká republika
/Česká republika/

Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Ęýđńďň/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/

Maďarsko
/Magyarország/
Malta /Malta/
Poľsko /Polska/

Slovinsko
/Slovenija/
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Názov kvalifikácie

Udeľujúci orgán
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Sprievodné osvedčenie
ku kvalifikácii

Statement of registration
as a Midwife on part 10 of
the register kept by the
United Kingdom Central
Council for Nursing,
Midwifery and Health visiting
1. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu ošetřovatelství
ve studijním oboru porodní
asistentka (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním oboru
diplomovaná porodní
asistentka (diplomovaný
specialista, DiS.)
Diplom ämmaemanda
erialal
Äßđëůěá óôď ěĺôáâáóéęü
đńüăńáěěá ĚáéĺőôéęŢň

rôzne

–

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

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení
o absolutoriu

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
ÍďóçëĺőôéęŢ Ó÷ďëŢ

–

Diploms par vecmâtes
kvalifikâcijas iegűđanu
1. Aukđtojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktŕ bendrosios
praktikos slaugytojo profesinć
kvalifikacijŕ ir profesinës
kvalifikacijos paţymëjimas,
nurodantis suteiktŕ akuđerio
profesinć kvalifikacijŕ
2. Aukđtojo mokslo diplomas
(neuniversitetinës studijos),
nurodantis suteiktŕ bendrosios
praktikos slaugytojo profesinć
kvalifikacijŕ ir profesinës
kvalifikacijos paţymëjimas,
nurodantis suteiktŕ akuđerio
profesinć kvalifikacijŕ
3. Aukđtojo mokslo diplomas
(neuniversitetinës studijos),
nurodantis suteiktŕ akuđerio
profesinć kvalifikacijŕ

Mâsu skolas

–

1. Universitetas
2. Kolegija
3. Kolegija

1. Paţymëjimas, liudijantis
profesinć praktikŕ
akuđerijoje
2. Paţymëjimas, liudijantis
profesinć praktikŕ
akuđerijoje

Szülésznő bizonyítvány

Iskola/főiskola

–

Lawrja jew diploma flIstudji tal-Qwiebel
Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku położnictwo
z tytułem „magister
położnictwa“
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„diplomirana babica“/
„diplomirani babičar“

Universita` ta’ Malta

–

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

–

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

–

–
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b) dokladom z členského štátu, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale vzdelávanie spĺňalo všetky minimálne požiadavky
uvedené v osobitnom predpise, ak doklad bol doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uvádza, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala činnosť pôrodnej asistentky najmenej
v rozsahu uvedenom v 1. a 2. bode, alebo ak bol doklad doplnený o osvedčenie, že príslušný členský štát považuje
doklad za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, teda za doklad oprávňujúci osobu samostatne vykonávať činnosti pôrodnej asistencie na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V osvedčení sa
uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom členskom štáte a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené
v tabuľke, a že pôrodná asistentka uspokojivo vykonávala všetky činnosti pôrodnej asistencie v nemocnici alebo
inom zdravotníckom zariadení
1. najmenej dva roky pred vydaním osvedčenia v prípade získania vzdelania v pôrodnej asistencii, ktoré má síce
rovnocennú úroveň so vzdelaním uvedeným v tabuľke, ale jeho získanie nenadväzovalo na získanie vzdelania
v kategórii sestra v odbore rovnocennom s odborom diplomovaná všeobecná sestra, alebo
2. najmenej jeden rok pred vydaním osvedčenia v prípade získania vzdelania v pôrodnej asistencii, ktoré má rovnocennú úroveň so vzdelaním uvedeným v tabuľke a jeho získanie nadväzovalo na získanie vzdelania v kategórii sestra v odbore rovnocennom s odborom diplomovaná všeobecná sestra, alebo
c) dokladom, ktorý bol vydaný pred vstupom príslušného členského štátu do Európskej únie, ale nie neskôr ako šesť
rokov po 23. januári 1980, alebo pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii po tomto termíne, dokladom,
ktorý bol vydaný v príslušnom členskom štáte nie neskôr ako šesť rokov po pristúpení, ktorý bol doplnený osvedčením príslušného členského štátu, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala činnosti pôrodnej asistencie najmenej dva roky v priebehu posledných piatich rokov pred vydaním osvedčenia, ak ide o doklady príslušných
členských štátov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, a vzdelávanie nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené
v osobitnom predpise na výkon činností pôrodnej asistencie, ani nenadväzovalo na získanie vzdelania podľa písmena b) 1. bodu alebo
d) dokladom, ktorý bol vydaný pred vstupom príslušného členského štátu do Európskej únie, ale nie neskôr ako šesť
rokov po 23. januári 1980, alebo pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii po tomto termíne, dokladom,
ktorý bol vydaný v príslušnom členskom štáte nie neskôr ako šesť rokov po pristúpení, ktorý bol doplnený osvedčením príslušného členského štátu, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala činnosť pôrodnej asistentky najmenej jeden rok počas posledných piatich rokov pred vydaním osvedčenia, ak ide o doklady príslušných
členských štátov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, a vzdelávanie nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené
v osobitnom predpise na výkon činností pôrodnej asistencie, ale nadväzovalo na získanie vzdelania podľa písmena
b) 2. bodu alebo
e) dokladom o odbornej spôsobilosti získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale odborná príprava sa začala pred zjednotením Nemecka, a doklad oprávňuje osobu vykonávať činnosť pôrodnej asistentky na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad uvedený v tabuľke a doplnený
osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť pôrodnej asistentky v Nemecku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
f) dokladom o odbornej spôsobilosti získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce spĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak bol doplnený o odbornú prax v pôrodnej asistencii a o osvedčenie vydané oprávnenými nemeckými orgánmi, ktorý potvrdzuje, že odborná príprava sa začala pred zjednotením Nemecka a osoba vykonávala činnosť pôrodnej asistentky v Nemecku
najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
g) dokladom získaným v Španielsku ako výsledok vzdelávania začatého pred 31. decembrom 1985, ktorý nie je uvedený v tabuľke a z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným španielskym orgánom, že osoba vykonávala
činnosť pôrodnej asistentky v Španielsku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich
rokov pred vydaním osvedčenia, alebo
h) dokladom získaným v Španielsku ako výsledok vzdelávania začatého pred 31. decembrom 1985, ktorý nie je uvedený v tabuľke a z ktorého vyplýva, že vzdelávanie spĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
predpise, ak bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným španielskym orgánom, že sa považuje za rovnocenný
s dokladmi uvedenými v tabuľke, alebo
i) dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
j) dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie sa začalo na území Poľska pred pristúpením Poľska do Európskej
únie, nespĺňalo minimálne požiadavky na vzdelanie ustanovené pre kategóriu pôrodná asistentka osobitným
predpisom, ale je doplnené dokladom, podľa ktorého osoba získala odbornú spôsobilosť v kategórii sestra a
1. získala osvedčenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Poľska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchá-
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dzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom bakalára v pôrodnej asistencii (dyplom licencjata położnictwa) alebo
2. získala osvedčenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Poľska najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov v priebehu siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom pôrodnej asistentky (dyplom położnej) s nadstavbovým vzdelaním na odbornej zdravotníckej škole, alebo
k) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala
povolanie pôrodnej asistentky na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
l) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená
v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré
osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na
území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich
dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
m) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná
spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania
tohto osvedčenia, alebo
n) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Litvy najmenej počas
troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
o) dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na
území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť
má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
osvedčenia.
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446
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2003 bol v Bratislave podpísaný
Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom
kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Slovinskej republiky na roky 2003 – 2006.
Program spolupráce nadobudne platnos• 14. novembra 2003 na základe èlánku 38.
Do textu programu spolupráce možno nazrie• na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahranièných
stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.education.gov.sk.

