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293
ZÁKON
zo 17. mája 2007
o uznávaní odborných kvalifikácií

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1

(5) Pri èinnostiach uvedených v prílohe è. 6, ktoré sa
majú vykonáva ako ivnos pod¾a osobitného zákona,4) sa tento zákon vzahuje na uznávanie dokladov
o vzdelaní; odbornú prax uznáva v konaní o uznaní odbornej spôsobilosti prísluný orgán pod¾a osobitného
zákona.4)
§2

Predmet úpravy a pôsobnos zákona

Vymedzenie základných pojmov

(1) Tento zákon upravuje podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných kolami alebo
inými oprávnenými orgánmi (ïalej len oprávnený orgán) pod¾a právnych predpisov èlenských tátov Európskej únie alebo tátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
a vajèiarskej konfederácie (ïalej len èlenský tát) na
úèely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných
odborných èinností (ïalej len regulované povolanie)
a na úèely vo¾ného poskytovania sluieb v Slovenskej
republike.

Na úèely tohto zákona
a) uznávanie dokladu o vzdelaní je uznanie vysokokolského diplomu, absolventského diplomu, vysvedèenia, osvedèenia o odbornej kvalifikácii alebo
iných dokladov o vzdelaní vydaných zahraniènými
oprávnenými orgánmi pod¾a právnych predpisov
prísluného tátu za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným oprávneným orgánom v Slovenskej republike,
b) regulované povolanie je povolanie, odborná èinnos
alebo skupina odborných èinností, ktorých výkon je
podmienený splnením kvalifikaèných predpokladov
pod¾a osobitných predpisov;5) regulované povolanie
mono vykonáva najmä na základe regulovaného
vzdelávania prípadne spojeného s pouívaním profesijného titulu alebo oznaèenia povolania, ako aj na
základe èlenstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe è. 2,
c) regulované vzdelávanie je vzdelávanie zamerané na
odbornú prípravu na výkon prísluného regulovaného povolania; úroveò a truktúra tohto vzdelávania
sú ustanovené právnymi predpismi prísluného
èlenského tátu alebo ich sleduje a schva¾uje orgán
èlenského tátu zriadený na tento úèel; súèasou
tohto vzdelávania môe by aj prax a tudijný pobyt,
d) prísluný orgán je orgán, ktorý vydáva rozhodnutie
o uznaní odbornej kvalifikácie na úèely výkonu prí-

(2) Tento zákon upravuje podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných oprávnenými
orgánmi pod¾a právnych predpisov tátov, ktoré nie sú
èlenskými tátmi (ïalej len tretí tát), na úèely výkonu regulovaných povolaní a na úèely vo¾ného poskytovania sluieb v Slovenskej republike.
(3) Tento zákon sa vzahuje na obèanov èlenských
tátov a ich rodinných prísluníkov1) (ïalej len obèan
èlenského tátu), ktorí chcú vykonáva regulované povolanie v Slovenskej republike, okrem odborných èinností uvedených v prílohe è. 1 a regulovaných povolaní,
na ktoré sa vzahujú osobitné predpisy.2)
(4) Na uznávanie dokladov o pecializácii zdravotníckych pracovníkov potrebných na vykonávanie zdravotníckeho povolania sa vzahuje osobitný predpis.3)
1

) § 45b ods. 2 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov, § 30 a 55 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001
Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov, zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 644/2006 Z. z.
3
) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad § 2 ods. 2 a 8 zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 50 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2
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sluného regulovaného povolania v Slovenskej republike. Prísluné orgány ustanovuje tento zákon
alebo osobitný predpis,6) ak nie je v osobitných predpisoch ustanovené inak; prísluné orgány vydávajú
rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo kolstva),
e) odborná kvalifikácia je spôsobilos na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej
kvalifikácii alebo doklad o vykonávaní odbornej praxe, ktorý bol vydaný v súlade s právnymi predpismi
prísluného èlenského tátu,
f) doklad o odbornej kvalifikácii je doklad o vzdelaní
alebo iný doklad osvedèujúci odbornú kvalifikáciu,
ktorý bol vydaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu; doklad o vzdelaní alebo iný doklad osvedèujúci odbornú kvalifikáciu, ktorý vydal tretí tát, sa povauje za
doklad o odbornej kvalifikácii, ak má jeho drite¾ doklad o uznaní odbornej kvalifikácie na území iného
èlenského tátu a najmenej tri roky odbornej praxe
v príslunej oblasti na území èlenského tátu, ktorý
mu doklad o odbornej kvalifikácii uznal,
g) vysokokolský diplom je doklad o vzdelaní
1. vydaný oprávneným orgánom èlenského tátu a
1a. potvrdzuje, e jeho drite¾ úspene skonèil
1aa. aspoò trojroèné denné túdium na vysokej kole alebo
1ab. aspoò trojroèné denné túdium na inej
vzdelávacej ustanovizni, ktorá je zriadená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu a je pod¾a týchto
predpisov postavená na úroveò vysokej
koly, alebo
1ac. aspoò trojroènému dennému túdiu zodpovedajúce externé túdium na vysokej
kole, alebo
1ad. aspoò trojroènému dennému túdiu zodpovedajúce externé túdium na inej
vzdelávacej ustanovizni, ktorá je zriadená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu a je pod¾a týchto
predpisov postavená na úroveò vysokej
koly, a
1b. ak je to potrebné, potvrdzuje, e jeho drite¾
skonèil aj ïalie odborné vzdelávanie, a
1c. potvrdzuje, e jeho drite¾ má odbornú kvalifikáciu poadovanú na výkon prísluného povolania v tom èlenskom táte, ktorý ho vydal,
alebo
2. vydaný
2a. oprávneným orgánom èlenského tátu, ak je
vydaný na základe úspeného skonèenia nadpoloviènej èasti túdia v èlenskom táte z celkovej dåky túdia potrebnej na získanie príslunej odbornej kvalifikácie, alebo
2b. po úspenom skonèení túdia v èlenskom
táte potrebnom na získanie príslunej od6
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bornej kvalifikácie a uznaný prísluným orgánom èlenského tátu, prièom sa drite¾ovi
tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom èlenskom
táte, alebo
2c. v treom táte,
2ca. ak je uznaný prísluným orgánom èlenského tátu za rovnocenný a
2cb. ak sa drite¾ preukázal trojroènou odbornou praxou potvrdenou prísluným orgánom èlenského tátu, ktorý uznal jeho
vysokokolský diplom,
h) absolventský diplom je doklad o vzdelaní
1. vydaný oprávneným orgánom èlenského tátu a
1a. potvrdzuje, e jeho drite¾ úspene skonèil
1aa. aspoò jednoroèné denné túdium na vysokej kole, alebo
1ab. aspoò jednoroènému dennému túdiu
zodpovedajúce externé túdium na inej
vzdelávacej ustanovizni, prièom podmienkou prijatia na toto túdium bolo
úplné stredné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie alebo stredné
odborné vzdelanie, a
1ac. ak je to potrebné, aj ïalie odborné vzdelávanie, ktoré sa môe poadova okrem
tohto túdia, alebo
1ad. jeden zo tudijných odborov uvedených
v prílohe è. 3 a
1b. potvrdzuje, e jeho drite¾ má odbornú kvalifikáciu poadovanú na vykonávanie regulovaného povolania v danom èlenskom táte, alebo
2. vydaný
2a. oprávneným orgánom èlenského tátu, ak je
vydaný na základe úspeného skonèenia nadpoloviènej èasti túdia v èlenskom táte z celkovej dåky túdia potrebnej na získanie príslunej odbornej kvalifikácie, alebo
2b. po úspenom skonèení túdia v èlenskom
táte potrebnom na získanie príslunej odbornej kvalifikácie a uznaný prísluným orgánom èlenského tátu, prièom sa drite¾ovi
tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom èlenskom
táte, alebo
2c. v treom táte,
2ca. ak je uznaný prísluným orgánom èlenského tátu za rovnocenný a
2cb. ak sa drite¾ preukázal trojroènou odbornou praxou potvrdenou prísluným orgánom èlenského tátu, ktorý uznal jeho
doklad o vzdelaní,
i) vysvedèenie je doklad o vzdelaní
1. vydaný oprávneným orgánom èlenského tátu a
1a. potvrdzuje, e jeho drite¾ po túdiu na
strednej kole absolvoval
1aa. iné túdium ne to, ktoré je uvedené
v písmene g), ktoré môe by aj kombiná-

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov, zákon
è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 138/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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ciou teoretickej a praktickej prípravy, doplnené tam, kde je to potrebné, odbornou
praxou, alebo
1ab. odbornú prax, ktorá sa poaduje okrem
túdia na strednej kole, alebo
1b. potvrdzuje, e drite¾ po túdiu na strednej
kole odborného zamerania vrátane uèòovských kôl tam, kde je to nevyhnutné, absolvoval
1ba. túdium alebo
1bb. odborné vzdelávanie pod¾a bodu 1aa.,
alebo
1bc. odbornú prax, a
1c. potvrdzuje, e má odbornú kvalifikáciu potrebnú na zaèatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v tom èlenskom táte, alebo
2. vydaný
2a. oprávneným orgánom èlenského tátu, ak je
vydaný na základe úspeného skonèenia nadpoloviènej èasti túdia v èlenskom táte z celkovej dåky túdia potrebnej na získanie príslunej odbornej kvalifikácie, alebo
2b. po úspenom skonèení túdia v èlenskom
táte potrebnom na získanie príslunej odbornej kvalifikácie a uznaný prísluným orgánom èlenského tátu, prièom sa drite¾ovi
tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom èlenskom
táte, alebo
2c. v treom táte,
2ca. ak je uznaný prísluným orgánom èlenského tátu za rovnocenný a
2cb. ak sa drite¾ preukázal trojroènou odbornou praxou potvrdenou prísluným orgánom èlenského tátu, ktorý uznal jeho
doklad o vzdelaní,
j) osvedèenie o odbornej kvalifikácii je doklad
1. potvrdzujúci získanie odborného vzdelania, ktoré
nie je potvrdené
1a. vysokokolským diplomom pod¾a písmena g)
alebo
1b. absolventským diplomom pod¾a písmena h),
alebo
1c. vysvedèením pod¾a písmena i), alebo
2. vydaný po posúdení osobných kvalít, zruèností
alebo vedomostí, ktoré povauje za nevyhnutné
na výkon povolania prísluný orgán èlenského
tátu, ktorý môe rozhodnú o splnení predpísaných kvalifikaèných predpokladov bez toho, aby
poadoval doklady o predchádzajúcom vzdelávaní, alebo
3. doklad o vykonávaní povolania v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu v èlenskom táte poèas troch po sebe nasledujúcich rokov alebo v rovnakom období v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vzahu na kratí
pracovný èas poèas posledných desiatich rokov,
k) odborná prax je vykonávanie prísluného povolania
v èlenskom táte pod¾a právnych predpisov èlenského tátu,
7
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l) adaptaèné obdobie je výkon regulovaného povolania
v Slovenskej republike v pracovnom pomere alebo
v obdobnom pracovnom vzahu pod doh¾adom fyzickej osoby, ktorá má odbornú kvalifikáciu v odbore
(ïalej len odborník),
m) skúka spôsobilosti je skúka zameraná na posúdenie odborných vedomostí a schopností iadate¾a vo
vzahu k príslunému regulovanému povolaniu,
n) èlenský tát pôvodu je èlenský tát, v ktorom iadate¾ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania,
alebo èlenský tát, v ktorom iadate¾ povolanie vykonáva alebo vykonával. Za èlenský tát pôvodu sa povauje aj tretí tát, ak to vyplýva z tohto zákona alebo
z osobitného predpisu. Na úèely posudzovania iných
dokladov a osvedèení pod¾a § 17 sa za èlenský tát
pôvodu povauje èlenský tát, v ktorom èinnos iadate¾ naposledy vykonával alebo ktorého je iadate¾
tátnym obèanom,
o) uznaná kola je vzdelávacia ustanovizeò v èlenskom
táte alebo v treom táte, ktorá je zaradená do siete
tátom uznaných vzdelávacích ustanovizní v danom
táte, a tým kvalitu vzdelávania zaruèuje tát,
p) manaér je fyzická osoba, ktorá plánuje, organizuje,
vykonáva, vedie a kontroluje ¾udské, finanèné, materiálne a informaèné zdroje ako
1. manaér organizácie alebo manaér poboèky organizácie, alebo
2. zástupca majite¾a alebo manaér organizácie, ak
je s takým postavením spojená zodpovednos rovnocenná so zodpovednosou zastupovaného majite¾a alebo manaéra, alebo
3. zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosami obchodnej alebo technickej povahy a so zodpovednosou za jedno oddelenie alebo viac oddelení
organizácie.
DRUHÁ ÈAS
VO¼NÉ POSKYTOVANIE SLUIEB
§3
(1) Obèan èlenského tátu alebo obèan tretieho tátu, ktorý splnil podmienky na poskytovanie sluieb7)
pod¾a právnych predpisov èlenského tátu pôvodu (ïalej len poskytovate¾ sluieb), môe doèasne a príleitostne poskytova rovnaké sluby na území Slovenskej
republiky, ak
a) povolanie v èlenskom táte pôvodu je regulovaným
povolaním alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá
vedie k tomuto povolaniu, sú regulované, alebo
b) vykonával toto povolanie najmenej dva roky poèas
posledných desiatich rokov.
(2) Doèasná a príleitostná povaha sa posudzuje pod¾a druhu povolania, najmä vzh¾adom na trvanie, frekvenciu, pravidelnos a nepretritos poskytovania sluieb.
(3) Poskytovate¾ sluieb je pri poskytovaní sluieb povinný dodriava povinnosti poskytovate¾a sluieb

) Èl. 49 a 50 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002 ) v platnom znení.
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vzahujúce sa na odbornos poskytovania sluieb, pracovnú disciplínu a ïalie povinnosti pod¾a osobitných
predpisov.8)
(4) Poskytovate¾ sluieb má právo na automatickú
doèasnú registráciu v registri komory alebo v inej profesijnej organizácii pod¾a osobitných predpisov.9)
§4
(1) Ak sa na výkon regulovaného povolania poaduje
predloenie písomného vyhlásenia o poistení (ïalej
len vyhlásenie) v súvislosti so zodpovednosou poskytovate¾a sluieb, je poskytovate¾ sluieb povinný
pred prvým poskytnutím sluby v Slovenskej republike (ïalej len prvé poskytnutie sluby) predloi toto
vyhlásenie alebo vyhlásenie o iných prostriedkoch
osobnej a kolektívnej ochrany pod¾a právnych predpisov èlenského tátu pôvodu príslunému orgánu. Vyhlásenie je poskytovate¾ sluieb povinný opätovne
predloi raz roène do 31. januára prísluného kalendárneho roka, ak má v úmysle poskytova sluby poèas prísluného roka.
(2) Pred prvým poskytnutím sluby je poskytovate¾
sluieb povinný predloi
a) úradne osvedèenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii,
b) doklad o oprávnení poskytova sluby rovnakého
druhu vydaný oprávneným orgánom v táte pôvodu
a doklad o tom, e poskytovanie sluieb nie je poskytovate¾ovi obmedzené alebo zakázané,
c) úradne osvedèenú a preloenú kópiu dokladu o vykonaní praxe pod¾a § 3 ods. 1 písm. b),
d) kópiu dokladu totonosti,
e) iný doklad.
(3) Pri zmene skutoèností preukazovaných dokladmi
pod¾a odseku 2 je poskytovate¾ sluieb povinný do
ôsmich dní písomne oznámi zmenu a doloi ju dokladom preukazujúcim uskutoènenú zmenu.
§5
(1) Na úèely zabránenia pokodeniu zdravia alebo
bezpeènosti príjemcu sluieb prísluný orgán preskúma odbornú kvalifikáciu poskytovate¾a sluieb pred prvým poskytnutím sluby, ak ide o regulované povolanie, ktoré môe ma nepriaznivé následky na chránené
záujmy uvedené v § 23 ods. 5.
(2) Na regulované povolanie lekára so základnou
odbornou prípravou, pecializovaného lekára, zubného lekára, pecializovaného zubného lekára, farmaceuta, sestry alebo pôrodnej asistentky sa odsek 1 nevzahuje.
8
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§6
(1) Prísluný orgán vydá rozhodnutie o výsledku
preskúmania pod¾a § 5 ods. 1 poskytovate¾ovi sluieb
do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia s dokladmi
poadovanými pod¾a § 4.
(2) V odôvodnených prípadoch môe prísluný orgán urèi dlhiu lehotu ako v odseku 1, nie vak dlhiu
ako dva mesiace. Prísluný orgán o tom upovedomí
poskytovate¾a sluieb spolu s dôvodom predåenia lehoty najneskôr do 15 dní odo dòa prijatia vyhlásenia
poskytovate¾a sluieb.
(3) Ak poskytovate¾ sluieb nepredloí poadované
doklady pod¾a § 4, prísluný orgán konanie preruí
a vyzve poskytovate¾a sluieb na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov podania
v lehote do 30 dní od doruèenia výzvy.
(4) Ak poskytovate¾ sluieb nepredloí poadované
doklady alebo neodstráni nedostatky v lehote pod¾a odseku 3, prísluný orgán konanie zastaví.
(5) Ak prísluný orgán zistí, e by výkon regulovaného povolania mal nepriaznivé následky na chránené
záujmy uvedené v § 23 ods. 5, vydá rozhodnutie, v ktorom nepovolí poskytovate¾ovi sluieb vykonáva regulované povolanie na území Slovenskej republiky.
(6) Ak je rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovate¾a sluieb a odbornou kvalifikáciou, ktorá je
potrebná na vylúèenie ohrozenia chránených záujmov
uvedených v § 23 ods. 5, poskytovate¾ sluieb vykoná
skúku spôsobilosti pod¾a tohto zákona. Konanie
skúky a jej vyhodnotenie sa musí vykona do jedného
mesiaca odo dòa doruèenia rozhodnutia pod¾a odseku 1.
(7) Ak prísluný orgán nekoná v lehotách pod¾a odsekov 1 a 2, poskytovate¾ sluieb môe slubu poskytova.
(8) Prísluný orgán postupuje pri preskúmavaní
odbornej spôsobilosti poskytovate¾a sluieb pod¾a odsekov 1 a 7, ak osobitný predpis10) neustanovuje inak.
§7
Spolupráca prísluných orgánov
(1) Prísluný orgán je oprávnený preskúma odbornú kvalifikáciu a spôsobilos poskytovate¾a sluieb,
jeho bezúhonnos, zákonnos oprávnenia poskytova
v táte pôvodu, ako aj neexistenciu disciplinárnych
a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými slubami. Na tento úèel si prísluný orgán môe vyiada potrebné informácie od prísluného orgánu tátu pôvodu.
(2) Prísluné orgány poskytujú, poadujú alebo pri-

) Napríklad zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z., zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2007 Z. z.
10
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej
národnej rady è. 138/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2007 Z. z., zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 553/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, Zákonník práce.
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jímajú informácie v spolupráci s príslunými orgánmi
èlenských tátov na úèely zabezpeèenia ochrany spotrebite¾a pod¾a osobitného predpisu.11)
TRETIA ÈAS
SYSTÉM UZNÁVANIA ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
Systém automatického
uznávania odborných kvalifikácií
§8
(1) Ministerstvo kolstva uzná doklad o vzdelaní vydaný v èlenskom táte na výkon prísluného zdravotníckeho povolania, ak doklad
a) je uvedený v prílohe è. 4,
b) nie je uvedený v prílohe è. 4, ale je doplnený dokladom prísluného orgánu èlenského tátu, e sa povauje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými
v prílohe è. 4,
c) nie je uvedený v prílohe è. 4, ale je doplnený dokladom o uznaní tohto dokladu o vzdelaní prísluným
orgánom iného èlenského tátu, ako je èlenský tát,
ktorý doklad o vzdelaní vydal, alebo
d) nie je uvedený v prílohe è. 4, ale iadate¾ splnil minimálne poiadavky na odbornú prípravu alebo odbornú èinnos uvedené v osobitnom predpise.12)
(2) Ak je iadate¾ obèanom tretieho tátu, prísluný orgán postupuje pod¾a § 10.
§9
Automatické uznávanie vysokokolského
vzdelania tretieho stupòa
Doklad o vysokokolskom vzdelaní tretieho stupòa
nadobudnutý v èlenskom táte na vysokej kole uznanej èlenským tátom uzná ministerstvo kolstva automaticky.
Veobecný systém uznávania
odborných kvalifikácií
§ 10
Prísluný orgán uzná odbornú kvalifikáciu pod¾a
veobecného systému uznávania odborných kvalifikácií pri povolaniach, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania alebo nie sú splnené minimálne poiadavky na odbornú prípravu alebo odbornú èinnos, po
porovnaní a splnení podmienok pod¾a osobitného predpisu.13)
§ 11
Uznávanie vysokokolského vzdelania
(1) Ak sa na výkon regulovaného povolania poadu11
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je vysokokolské vzdelanie, iadate¾ spåòa predpísané
kvalifikaèné predpoklady vtedy, ak
a) je drite¾om vysokokolského diplomu pod¾a § 2
písm. g), alebo
b) vykonával prísluné regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu
poèas dvoch rokov v posledných desiatich rokoch
v inom èlenskom táte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania, a ak má doklad o vzdelaní,
1. ktorý bol vydaný prísluným orgánom èlenského
tátu a
1a. potvrdzuje, e jeho drite¾ úspene skonèil
1aa. aspoò trojroèné denné túdium na vysokej kole alebo
1ab. aspoò trojroèné denné túdium na inej
vzdelávacej ustanovizni na jej úrovni
zriadenej pod¾a právnych predpisov èlenského tátu, alebo
1ac. aspoò trojroènému dennému túdiu zodpovedajúce externé túdium na vysokej
kole, alebo
1ad. aspoò trojroènému dennému túdiu zodpovedajúce externé túdium na inej
vzdelávacej ustanovizni na jej úrovni
zriadenej pod¾a právnych predpisov èlenského tátu, a
1b. ak je to potrebné, potvrdzuje, e jeho drite¾
skonèil aj ïalie odborné vzdelávanie, a
1c. je vydaný vzdelávacou ustanovizòou, ktorá
pripravuje na výkon povolania v èlenskom
táte, ktorý ho vydal, alebo
2. ktorý bol vydaný prísluným orgánom èlenského
tátu
2a. na základe úspeného skonèenia odborného
vzdelávania v èlenskom táte a
2b. bol uznaný prísluným orgánom tohto èlenského tátu za rovnocenný za predpokladu, e
ostatné èlenské táty a Európska komisia boli
o tomto uznávaní informované.
(2) Dva roky odbornej praxe pod¾a odseku 1 písm. b)
sa nepoadujú od iadate¾a, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 12
Uznávanie vyieho odborného vzdelania
a vysokokolského vzdelania
(1) Ak sa na výkon regulovaného povolania poaduje
vyie odborné vzdelanie alebo vysokokolské vzdelanie, iadate¾ spåòa predpísané kvalifikaèné predpoklady vtedy, ak
a) je drite¾om
1. absolventského diplomu pod¾a § 2 písm. h) alebo
2. vysokokolského diplomu pod¾a § 2 písm. g), alebo
b) vykonával prísluné regulované povolanie v pracov-

) Napríklad § 18, 19, 21 a § 25 ods. 4 zákona è. 250/2007 Z. z., § 2, 10 a 14 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorích predpisov, § 4 a 10 zákona è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných
slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) § 33 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 109a zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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nom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu
poèas dvoch rokov v posledných desiatich rokoch
v inom èlenskom táte, ktorý nereguluje prístup
k výkonu tohto povolania, a je drite¾om dokladu
o vzdelaní, ktorý
1. bol vydaný prísluným orgánom èlenského tátu a
1a. potvrdzuje, e jeho drite¾ úspene skonèil
1aa. aspoò jednoroèné denné túdium, alebo
1ab. aspoò jednoroènému dennému túdiu
zodpovedajúce externé túdium, prièom
podmienkou prijatia na toto túdium
bolo úplné stredné odborné vzdelanie
alebo stredné odborné vzdelanie, ktoré je
podmienkou na prijatie na vysokokolské túdium, a
1ac. ïalie odborné vzdelávanie, ktoré je neoddelite¾nou súèasou tohto túdia, alebo
1b. potvrdzuje, e jeho drite¾ úspene skonèil
túdium v jednom zo tudijných odborov uvedených v prílohe è. 5, a
1c. potvrdzuje, e jeho drite¾ bol pripravený na
výkon prísluného povolania, alebo
2. bol vydaný prísluným orgánom èlenského tátu
2a. na základe úspeného skonèenia odborného
vzdelávania v èlenskom táte a
2b. bol uznaný prísluným orgánom tohto èlenského tátu za rovnocenný za predpokladu, e
ostatné èlenské táty a Európska komisia boli
o tomto uznávaní informované.
(2) Dva roky odbornej praxe pod¾a odseku 1 písm. b)
sa nepoadujú od iadate¾a, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie, a od iadate¾a, ktorý je drite¾om absolventského diplomu alebo vysokokolského diplomu
a ktorý chce vykonáva také povolanie v Slovenskej republike, na ktorého výkon sa v Slovenskej republike
poaduje taký diplom alebo absolvovanie jedného zo
tudijných odborov uvedených v prílohách è. 3 a 5.
(3) Ak sa na výkon prísluného regulovaného povolania poaduje absolvovanie viac ako tvorroèného vysokokolského vzdelávania, v takom prípade sa na uznávanie dokladov o vzdelaní nevzahuje odsek 1 písm. a)
bod 1.
§ 13
Uznávanie vyieho odborného vzdelania, ak má
iadate¾ úplné stredné odborné vzdelanie alebo
stredné odborné vzdelanie
Ak sa na výkon regulovaného povolania poaduje
vyie odborné vzdelanie, iadate¾ spåòa predpísané
kvalifikaèné predpoklady vtedy, ak
a) je drite¾om vysvedèenia poadovaného v inom èlenskom táte na výkon tohto povolania na jeho území
a ak bolo toto vysvedèenie vydané v tom èlenskom
táte, alebo
b) vykonával prísluné regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu
poèas dvoch rokov v posledných desiatich rokoch
v inom èlenskom táte, ktorý nereguluje prístup
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k výkonu tohto povolania, a ak je drite¾om dokladu
o vzdelaní, ktorý
1. bol vydaný prísluným orgánom èlenského tátu
a
2. potvrdzuje, e jeho drite¾ po túdiu na strednej
kole absolvoval iné odborné vzdelávanie ako túdium uvedené v písmene a), prièom neoddelite¾nou èasou tohto túdia mohla by aj praktická
príprava, alebo
3. potvrdzuje, e jeho drite¾
3a. po odbornom túdiu na strednej kole absolvoval, ak sa to poaduje, odborné vzdelávanie
pod¾a bodu 2, alebo
3b. po odbornom túdiu na strednej kole absolvoval, ak sa to poaduje, praktickú prípravu,
ktorá je neoddelite¾nou èasou tohto odborného vzdelávania na strednej kole odborného
zamerania vrátane prípravy na strednom odbornom uèiliti, a
4. potvrdzuje, e jeho drite¾ bol pripravený na výkon tohto povolania.
§ 14
Uznávanie úplného stredného odborného vzdelania
alebo stredného odborného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania poaduje
úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, iadate¾ spåòa predpísané kvalifikaèné
predpoklady, ak
a) je drite¾om
1. absolventského diplomu poadovaného v inom
èlenskom táte na výkon tohto povolania na jeho
území alebo
2. vysokokolského diplomu poadovaného v inom
èlenskom táte na výkon tohto povolania na jeho
území, alebo
3. vysvedèenia poadovaného v inom èlenskom táte na výkon tohto povolania na jeho území a
ak taký doklad bol vydaný v èlenskom táte, alebo
b) vykonával prísluné povolanie v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vzahu dva roky poèas
posledných desiatich rokov v inom èlenskom táte,
ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje,
a ak je drite¾om dokladu o vzdelaní, ktorý
1. bol vydaný prísluným orgánom èlenského tátu
a
1a. potvrdzuje, e jeho drite¾ úspene skonèil
1aa. iné túdium ako túdium pod¾a písmena
a) trvajúce aspoò jeden rok, prièom podmienkou prijatia na toto túdium bolo
úplné stredné vzdelanie, úplné stredné
odborné vzdelanie, stredné odborné
vzdelanie alebo stredné vzdelanie, ktoré
je podmienkou na prijatie na vysokokolské túdium, a
1ab. ïalie odborné vzdelávanie, ktoré je neoddelite¾nou súèasou tohto túdia, alebo
1b. potvrdzuje, e jeho drite¾ po túdiu na
strednej kole absolvoval iné odborné vzdelávanie ako túdium uvedené v písmene a), pri-
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èom neoddelite¾nou èasou tohto túdia mohla by aj praktická príprava, alebo
1c. potvrdzuje, e jeho drite¾ po odbornom túdiu na strednej kole
1ca. skonèil, ak sa to poaduje, odborné vzdelávanie pod¾a bodu 1a. alebo
1cb. absolvoval praktickú prípravu, ktorá je
neoddelite¾nou èasou tohto odborného
vzdelávania na strednej kole odborného
zamerania vrátane uèòovskej prípravy, a
1d. potvrdzuje, e jeho drite¾ bol pripravený na
výkon tohto povolania, alebo
2. bol vydaný prísluným orgánom èlenského tátu,
2a. ak ho ten vydal na základe úspeného skonèenia odborného vzdelávania v èlenskom táte a
2b. ak bol uznaný prísluným orgánom tohto
èlenského tátu za rovnocenný za predpokladu, e ostatné èlenské táty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované,
c) nemá iadny doklad o vzdelaní, ale vykonával dané
povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzahu poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v inom èlenskom táte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje.
§ 15
Uznávanie inej odbornej kvalifikácie
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§ 17
Uznávanie iných dokladov a osvedèení
(1) Ak prísluný orgán vyaduje od iadate¾a výpis
z registra trestov alebo doklad o tom, e nebol na jeho
majetok vyhlásený konkurz alebo e mu nebolo uloené
disciplinárne opatrenie, alebo e nebol právoplatne odsúdený za trestný èin, povaujú sa za postaèujúce doklady vydané príslunými orgánmi v èlenskom táte
pôvodu alebo v domovskom èlenskom táte iadate¾a,
ktoré osvedèujú poadované skutoènosti.
(2) Ak prísluné orgány èlenských tátov nevydávajú doklady uvedené v odseku 1, tieto doklady sa nahrádzajú èestným vyhlásením alebo prísahou, ktoré iadate¾ urobil pred prísluným orgánom, alebo tam, kde to
nie je moné, pred notárom alebo iným prísluným orgánom èlenského tátu pôvodu alebo domovského
èlenského tátu iadate¾a. Ak je èestné vyhlásenie alebo prísaha v rozpore so svedomím alebo s náboenským vyznaním iadate¾a, prísluný orgán urèí tejto
osobe inú vhodnú a zodpovedajúcu náhradnú formu
na osvedèenie vyadovanej skutoènosti.
(3) Ak prísluný orgán vyaduje od iadate¾a osvedèenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, tento orgán
uzná za postaèujúci doklad, ktorý osvedèuje telesné
a duevné zdravie iadate¾a, vydaný v èlenskom táte
pôvodu alebo v domovskom èlenskom táte. Ak èlenský
tát pôvodu alebo domovský èlenský tát nemá ustanovené také poiadavky na osobu, ktorá chce vykonáva
dané povolanie, prísluný orgán iadate¾ovi uzná
osvedèenie vydané prísluným orgánom v tomto táte
zodpovedajúce osvedèeniu, ktoré sa poaduje v Slovenskej republike.

(1) Ak sa na výkon regulovaného povolania poaduje iná odborná kvalifikácia, iadate¾ spåòa predpísané
kvalifikaèné predpoklady, ak
a) je drite¾om osvedèenia o odbornej kvalifikácii poadovaného v inom èlenskom táte na výkon tohto povolania na jeho území a ak také osvedèenie bolo vydané v èlenskom táte, alebo
b) predloí iné doklady potvrdzujúce jeho kvalifikáciu
vydané v iných èlenských tátoch.

(4) Ak prísluný orgán vyaduje od iadate¾a doklad o jeho finanènom zabezpeèení, uzná za rovnocenný s týmto dokladom doklad vydaný bankami èlenského tátu pôvodu alebo domovského èlenského tátu.

(2) Doklady uvedené v odseku 1 musia obsahova
najmä v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany ivotného prostredia a ochrany spotrebite¾a
rovnaké záruky, aké sú poadované pod¾a osobitných
predpisov.14)

(5) Ak prísluný orgán vyaduje od iadate¾a doklad o poistení zo zodpovednosti za kodu pri výkone
povolania, uzná za rovnocenný s týmtom dokladom doklad vydaný poisovòami èlenského tátu pôvodu alebo
domovského èlenského tátu iadate¾a.

(3) Ak sa na výkon regulovaného povolania poadujú iba doklady o úplnom strednom vzdelaní alebo základnom vzdelaní, iadate¾ spåòa predpísané kvalifikaèné predpoklady vtedy, ak je drite¾om rovnakého
dokladu o vzdelaní vydaného prísluným orgánom
èlenského tátu.

(6) Doklady a osvedèenia uvedené v odsekoch 1 a
5 nesmú by starie ako tri mesiace odo dòa ich vydania.

§ 16

(1) Doklad osvedèujúci odbornú kvalifikáciu získanú v èlenskom táte sa povauje za doklad rovnocenný
s dokladom o odbornej kvalifikácii získanej v Slovenskej republike.

Uznávanie stupòa vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania, funkcie alebo na úèely platového zaradenia poaduje urèitý stupeò dosiahnutého vzdelania bez ustanoveného odborného zamerania,15) o uznaní stupòa dosiahnutého
vzdelania rozhoduje ministerstvo kolstva pod¾a § 23.
14
15

§ 18
Rovnaké zaobchádzanie s kvalifikáciou

(2) Obèania èlenských tátov, ktorým prísluný orgán uznal odbornú kvalifikáciu pod¾a tohto zákona,
majú na výkon regulovaného povolania v Slovenskej re-

) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z.
) Napríklad § 5 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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publike rovnaké právo ako osoby, ktoré získali príslunú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.

hodnotia prísluné orgány v spolupráci s profesijnými
organizáciami a komorami.

(3) Regulované povolanie vykonávané v súlade
s právnymi predpismi prísluného èlenského tátu sa
povauje za rovnaké regulované povolanie v Slovenskej
republike, ak sú prísluné èinnosti porovnate¾né.

(6) Súèasou adaptaèného obdobia môe by aj ïalie odborné vzdelávanie.

Kompenzaèné mechanizmy
§ 19
(1) Kompenzaèný mechanizmus je náhradné opatrenie na doplnenie alebo vyrovnávanie rozdielov v odbornej príprave a vykonáva sa vo forme
a) adaptaèného obdobia alebo
b) skúky spôsobilosti.
(2) Prísluný orgán uloí kompenzaèné mechanizmy,
ak sú podstatné rozdiely v trvaní alebo v obsahu odbornej prípravy alebo iadate¾ absolvoval aspoò o jeden
rok kratie túdium, ne je poadované v Slovenskej republike, a nepreukázal znalosti získané odbornou praxou doplòujúce alebo vyrovnávajúce tieto podstatné
rozdiely. Okrem dokladov o vzdelaní mono od iadate¾a poadova
a) doklad osvedèujúci ukonèenie adaptaèného obdobia v dåke najviac tri roky alebo
b) doklad osvedèujúci zloenie skúky spôsobilosti.
(3) iadate¾ má právo vybra si formu kompenzaèného mechanizmu; nemono od neho poadova vykonanie oboch foriem zároveò.
§ 20
Vykonanie skúky spôsobilosti
a absolvovanie adaptaèného obdobia
(1) Vykonanie skúky spôsobilosti zabezpeèujú prísluné orgány v spolupráci s ïalími orgánmi, profesijnými organizáciami, komorami a vzdelávacími ustanovizòami alebo s inými intitúciami ustanovenými
týmto zákonom, ktoré uskutoèòujú vzdelávanie a ïalie vzdelávanie kvalifikovaných prísluníkov daného
povolania.
(2) Skúka spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou, ktorej predsedu a tyroch èlenov vymenúva tatutárny orgán prísluného orgánu.
(3) Prísluné orgány alebo ministerstvo kolstva urèia, ktoré vyuèovacie predmety nie sú obsiahnuté v doklade o vzdelaní iadate¾a, prièom sa sústredia iba na
vyuèovacie predmety zásadného významu na výkon
prísluného regulovaného povolania. Skúka spôsobilosti môe zahàòa aj právne predpisy Slovenskej republiky vrátane pravidiel etického správania ustanovených na výkon prísluného regulovaného povolania.
Skúka spôsobilosti má písomnú, ústnu a praktickú
èas.
(4) Prísluné orgány urèia poiadavky na adaptaèné obdobie iadate¾a, ktoré zoh¾adnia jeho osobné
predpoklady a skutoènos, e ide o kvalifikovaného prísluníka povolania z iného èlenského tátu.
(5) Splnenie poiadaviek adaptaèného obdobia vy-

§ 21
Upustenie od kompenzaèných mechanizmov
na základe spoloèných platforiem
(1) Spoloèné platformy sú sústavou poiadaviek na
odbornú kvalifikáciu, ktorými je moné kompenzova
podstatné rozdiely v trvaní alebo obsahu odbornej prípravy na regulované povolanie. Podstatné rozdiely sa
definujú porovnaním trvania a obsahu odbornej prípravy najmenej v dvoch tretinách èlenských tátov vrátane èlenských tátov, v ktorých dané povolanie je regulované.
(2) Spoloèné platformy môe Európskej komisii
predloi prísluný orgán, komora alebo iná profesijná
organizácia. Ak prísluný orgán zistí, e poiadavky
stanovené v odseku 1 neposkytujú záruky kompenzácie vzdelania, informuje o tom Európsku komisiu.
V prípade spoloèných platforiem pre regulované povolanie prísluný orgán kompenzaèné mechanizmy neuplatní a vydá rozhodnutie pod¾a § 24.
§ 22
Uznávanie na základe odbornej praxe
(1) Ak je v Slovenskej republike prístup k niektorej
z odborných èinností uvedených v prílohe è. 6 alebo výkon týchto èinností podmienený veobecnými alebo odbornými vedomosami, predchádzajúci výkon tejto èinnosti je uznaný za podmienok uvedených v odsekoch 2
a 4.
(2) Pre èinnosti uvedené v zozname I prílohy è. 6 sa
prísluná èinnos musela vykonáva
a) poèas iestich po sebe nasledujúcich rokov ako
samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, alebo
b) poèas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, ak
iadate¾ preukáe, e preiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú èinnos trvajúcou
najmenej tri roky, èo doloí osvedèením z èlenského
tátu, ktoré prísluný orgán posúdi ako platné, alebo
c) poèas tyroch po sebe nasledujúcich rokov ako
samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, ak iadate¾ môe preukáza, e preiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú èinnos
trvajúcou najmenej dva roky, èo doloí osvedèením
z èlenského tátu, ktoré prísluný orgán posúdi ako
platné, alebo
d) poèas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo èinná osoba, ak iadate¾ môe preukáza, e vykonával príslunú èinnos ako zamestnanec najmenej pä rokov, alebo
e) poèas piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcej pozícii, z èoho najmenej tri roky mal technické
povinnosti a zodpovednos za najmenej jedno odde-
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lenie spoloènosti, ak iadate¾ môe preukáza, e
preiel predchádzajúcou odbornou prípravou na
príslunú èinnos trvajúcou najmenej tri roky, èo
doloí osvedèením z èlenského tátu, ktoré prísluný orgán posúdi ako platné.
(3) Pre èinnosti uvedené v zozname II prílohy è. 6
sa prísluná èinnos musela vykonáva
a) poèas piatich po sebe nasledujúcich rokov ako
samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, alebo
b) poèas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, ak
iadate¾ preukáe, e preiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú èinnos trvajúcou
najmenej tri roky, èo doloí osvedèením, ktoré prísluný orgán posúdi ako platné, alebo
c) poèas tyroch po sebe nasledujúcich rokov ako
samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako osoba
manaér, ak iadate¾ môe preukáza, e preiel
predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú
èinnos trvajúcou najmenej dva roky, èo doloí
osvedèením, ktoré prísluný orgán posúdi ako platné, alebo
d) poèas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako osoba manaér, ak iadate¾ môe preukáza, e vykonával príslunú èinnos ako zamestnanec najmenej pä
rokov, alebo
e) poèas piatich po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak iadate¾ môe preukáza, e preiel
predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú
èinnos trvajúcou najmenej tri roky, èo doloí osvedèením, ktoré prísluný orgán posúdi ako platné, alebo
f) poèas iestich po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak iadate¾ môe preukáza, e preiel
predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú
èinnos trvajúcou najmenej dva roky, èo doloí
osvedèením, ktoré prísluný orgán posúdi ako platné.
(4) Pre èinnosti uvedené v zozname III prílohy è. 6
sa prísluná èinnos musela predtým vykonáva
a) poèas troch po sebe nasledujúcich rokov buï ako
samostatne zárobkovo èinná osoba, alebo ako osoba
manaér, alebo
b) poèas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, ak
iadate¾ môe preukáza, e preiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú èinnos, èo
doloí osvedèením èlenského tátu, ktoré prísluný
orgán posúdi ako platné, alebo
c) poèas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo èinná osoba alebo ako manaér, ak
iadate¾ môe preukáza, e vykonával príslunú
èinnos ako zamestnanec najmenej tri roky, alebo
d) poèas troch po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak iadate¾ môe preukáza, e preiel
predchádzajúcou odbornou prípravou na príslunú
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èinnos, èo doloí osvedèením, ktoré prísluný orgán
posúdi ako platné.
(5) Èinnos pod¾a odseku 1 písm. a) a d), odseku 2
písm. a) a d) a odseku 3 písm. a) a c) sa nesmela skonèi
viac ne 10 rokov predo dòom, keï prísluná osoba
predloila príslunému orgánu úplnú iados pod¾a
§ 23.
Postup pri uznávaní
odbornej kvalifikácie
§ 23
(1) Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa zaèína odo dòa podania písomnej iadosti spolu s prílohami. Písomná iados obsahuje
a) meno a priezvisko iadate¾a,
b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c) názov regulovaného povolania, na úèely ktorého iadate¾ iada o uznanie odbornej kvalifikácie,
d) informáciu o tom, èi bude iadate¾ iada o uznanie
dokladu o pecializácii16) a
e) podpis iadate¾a.
(2) Prílohou k iadosti sú najmä
a) kópia dokladu totonosti,
b) osvedèené kópie dokladov o vzdelaní,
c) výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných
skúkach, ak sa vyadujú,
d) osvedèenie o charaktere a dåke praxe vydané prísluným orgánom tátu pôvodu, ak sa vyaduje,
e) iné doklady pod¾a § 17.
(3) iadate¾ je povinný predloi osvedèený preklad
dokladov do tátneho jazyka Slovenskej republiky17)
(ïalej len tátny jazyk).
(4) Prísluný orgán posúdi iados do 30 dní. Ak
iados nemá predpísané náleitosti, prísluný orgán
konanie preruí a vyzve iadate¾a na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov iadosti v lehote do 30 dní od doruèenia výzvy.
(5) Pri rozhodovaní o uznaní odbornej kvalifikácie sa
prísluný orgán Slovenskej republiky riadi verejným
záujmom a záujmami fyzických osôb a právnických
osôb, ktoré by mohli by poruené výkonom regulovaného povolania osobami s nedostatoènou odbornou
kvalifikáciou a ktoré sú chránené osobitnými predpismi3) upravujúcimi podmienky výkonu regulovaného
povolania. Týmito chránenými záujmami sú najmä
ochrana bezpeènosti tátu, verejného poriadku a verejného zdravia.
§ 24
Vydávanie rozhodnutí
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje prísluný orgán na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní, je
prísluným orgánom ministerstvo kolstva. Ministerstvo kolstva vydá iadate¾ovi rozhodnutie o uznaní do-

) § 36 a 37 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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kladu o vzdelaní v lehote do dvoch mesiacov od prijatia
kompletnej iadosti pod¾a § 23.
(2) Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydáva iadate¾ovi
a) ministerstvo kolstva ako prísluný orgán pre pedagogických zamestnancov v lehote do troch mesiacov
od prijatia kompletnej iadosti pod¾a § 22 ods. 4,
b) prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu18) v lehote do troch mesiacov od prijatia kompletnej iadosti
pod¾a § 23 vrátane lehoty do dvoch mesiacov, v ktorej rozhoduje ministerstvo kolstva alebo prísluný
orgán pod¾a osobitného predpisu.
(3) Prísluný orgán vydá pod¾a odsekov 1 a 2 rozhodnutie o
a) uznaní alebo
b) zamietnutí.
(4) Súèasou rozhodnutia pod¾a odseku 2 je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivos vrátane etiky
výkonu prísluného regulovaného povolania.
(5) V rozhodnutí pod¾a odseku 3 písm. b) prísluný
orgán informuje iadate¾a aj o moných kompenzaèných mechanizmoch, a to najmä o
a) poadovanej dåke adaptaèného obdobia vrátane
dåky ïalieho vzdelávania, ktoré je jeho súèasou,
b) odborných oblastiach, ktoré budú zahrnuté do
skúky spôsobilosti.
(6) Na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní a na
rozhodovanie o uznaní odborných kvalifikácií ministerstvom kolstva alebo príslunými orgánmi sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 25
Vydávanie iných dokladov
(1) Obèanom èlenských tátov, ktorí chcú vykonáva
regulované povolanie v inom èlenskom táte a ktorí zaèali túdium na území Slovenskej republiky pred
1. májom 2004 alebo získali vzdelanie na území Slovenskej republiky, ako aj na území Slovenskej republiky
a Èeskej republiky ako súèasti iných tátnych útvarov
pred 1. januárom 1993, vydá prísluný orgán pod¾a § 2
písm. d) na ich iados19)
a) potvrdenie o tom, èi je prísluné povolanie v Slovenskej republike regulované povolanie vrátane informácie o veobecne záväznom právnom predpise,
ktorý upravuje výkon prísluného povolania v Slovenskej republike, a èi obèan spåòa kvalifikaèné
predpoklady na jeho výkon,
b) potvrdenie o dåke, obsahu a stupni dosiahnutého
vzdelania na území Slovenskej republiky.
(2) K iadosti iadate¾ prikladá príslunému orgánu
najmä tieto doklady:
a) originál alebo úradne osvedèenú kópiu dokladov
o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike,
18
19
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ako aj na území Slovenskej republiky alebo Èeskej
republiky ako súèasti iných tátnych útvarov pred
1. januárom 1993,
b) potvrdenie o praxi nadobudnutej v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky alebo
Èeskej republiky ako súèasti iných tátnych útvarov
pred 1. januárom 1993, ktoré obsahuje informáciu
o dåke, obsahu a forme výkonu tohto povolania, ako
aj informáciu o tom, v akom postavení iadate¾ príslunú èinnos vykonával,
c) kópiu dokladu totonosti a
d) iné doklady pod¾a § 17.
§ 26
Pouívanie titulov
(1) iadate¾, ktorý splnil podmienky na vykonávanie
regulovaného povolania v Slovenskej republike, pouíva profesijný titul alebo oznaèenie povolania pod¾a osobitného predpisu,18) ktoré zodpovedá tomuto povolaniu
v Slovenskej republike.
(2) iadate¾, ktorý splnil podmienky na vykonávanie
regulovaného povolania v Slovenskej republike, pouíva svoj akademický titul a jeho skratku, ktorý mu bol
priznaný pod¾a vnútrotátnych právnych predpisov
èlenského tátu pôvodu alebo domovského èlenského
tátu, a to v jazyku tohto tátu. Prísluný orgán môe
poadova, aby si za svojím akademickým titulom uvádzal názov a miesto intitúcie alebo skúobnej komisie,
ktorá tento akademický titul priznala.
(3) Ak je v Slovenskej republike povolanie regulované
komorou alebo inou organizáciou, iadate¾ pouíva
profesijný titul alebo oznaèenie povolania priznávané
touto komorou alebo inou organizáciou iba na základe
registrácie alebo èlenstva. Ak komora alebo iná organizácia podmieòuje èlenstvo splnením kvalifikaèných
predpokladov urèených zákonom, môe ich poadova
od iadate¾a, ktorý je drite¾om dokladov o vzdelaní
pod¾a tohto zákona, iba v súlade s týmto zákonom.
(4) Poskytovate¾ sluieb pri poskytovaní sluby pouíva profesijný titul èlenského tátu pôvodu; ak profesijný titul v èlenskom táte pôvodu neexistuje, uvádza
sa nadobudnutá odborná kvalifikácia.
(5) Po preskúmaní odbornej kvalifikácie pod¾a § 6
ods. 1 a 6 poskytovate¾ sluieb pri poskytovaní sluby
pouíva profesijný titul alebo oznaèenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
§ 27
Ovládanie tátneho jazyka
(1) iadate¾ je povinný ovláda tátny jazyk v rozsahu
potrebnom na výkon predmetného regulovaného povolania.
(2) Ovládanie tátneho jazyka môe by overené trojèlennou komisiou v odôvodnených prípadoch, ktorú
vymenúva prísluný orgán. Predseda komisie je absolventom tudijného odboru alebo tudijného programu

) Napríklad zákon è. 39/2007 Z. z., zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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so zameraním na slovenský jazyk na vysokej kole.
Ïalí dvaja èlenovia komisie sú odborníci z predmetného regulovaného povolania.
(3) Ovládanie tátneho jazyka iadate¾om pod¾a odseku 1 sa overuje
a) rozhovorom, v ktorom sa kladú iadate¾ovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb, otázky
veobecného charakteru a otázky týkajúce sa výkonu jeho regulovaného povolania,
b) hlasným preèítaním náhodne vybraného èlánku
z tlaèe alebo z odborného èasopisu v tátnom jazyku
obsahujúceho aspoò 1 000 slov, ktorý sa iadate¾ovi
odovzdá bezprostredne predtým, ne ho preèíta,
c) rozhovorom o obsahu preèítaného èlánku pod¾a písmena b) a
d) vyznaèením správnych odpovedí v teste, ktorý obsahuje najmenej 25 a najviac 50 otázok týkajúcich sa
základnej slovnej zásoby tátneho jazyka a slovnej
zásoby tátneho jazyka potrebnej na výkon jeho regulovaného povolania v èasovom limite najmenej
80 minút a najviac 120 minút.
(4) Na rozhodovanie komisie je potrebná úèas vetkých èlenov komisie. Uznesenie komisie je prijaté, ak
za jeho prijatie hlasujú najmenej dvaja èlenovia komisie.
(5) O priebehu a výsledku overovania ovládania tátneho jazyka iadate¾om sa vyhotovuje zápisnica v deò
overovania ovládania tátneho jazyka. Zápisnicu podpisujú vetci èlenovia komisie. Zápisnica obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, dátum a miesto narodenia iadate¾a a adresu jeho pobytu,
b) meno, priezvisko a funkciu kadého èlena komisie,
c) hodnotenie kadého èlena komisie, èi iadate¾ preukázal alebo nepreukázal ovládanie tátneho jazyka
a odôvodnenie tohto hodnotenia na základe výsledkov iadate¾a pod¾a odseku 3 písm. a) a d),
d) prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia
pod¾a písmena c),
e) miesto, dátum a podpisy èlenov komisie.
K zápisnici sa pripojí èlánok z tlaèe alebo z odborného èasopisu a test pod¾a odseku 3 písm. d).
(6) Na základe uznesenia komisie vydá prísluný orgán iadate¾ovi rozhodnutie o ovládaní tátneho jazyka
na výkon predmetného regulovaného povolania.
(7) Ovládanie tátneho jazyka sa overuje pod¾a odsekov 2 a 6, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 28
Úlohy ministerstva kolstva v oblasti uznávania
odborných kvalifikácií
Ministerstvo kolstva
a) vypracúva koncepcie a návrhy veobecne záväzných
právnych predpisov týkajúce sa oblasti uznávania
odborných kvalifikácií obèanov èlenských tátov,
b) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov,
c) rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní pod¾a tohto
zákona,
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d) zabezpeèuje vykonanie skúok spôsobilosti a adaptaèného obdobia pedagogických zamestnancov,
e) vykonáva funkciu kontaktného miesta pre obèanov
èlenských tátov, ktorí majú záujem vykonáva regulované povolanie v Slovenskej republike, a to najmä poskytovaním informácií o monostiach a podmienkach uznania ich odbornej kvalifikácie
v Slovenskej republike,
f) vykonáva funkciu národného koordinátora pre
uznávanie odbornej kvalifikácie
1. koordinovaním èinnosti prísluných orgánov
pod¾a tohto zákona v Slovenskej republike,
2. zastupovaním Slovenskej republiky vo vzahu
k prísluným orgánom Európskej komisie,
3. pripravovaním pravidelných správ o vykonaných
rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov
o vzdelaní obèanov èlenských tátov na úèely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike pod¾a tohto zákona pre Európsku komisiu a
4. zabezpeèovaním publikovania stanovísk k otázkam uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
g) poskytuje texty veobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa oblasti
uznávania odborných kvalifikácií èlenským tátom
a Európskej komisii,
h) posudzuje doklady o vzdelaní v oblasti akademického uznávania dokladov o vzdelaní,
i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie pecializovaných èinností v oblasti telesnej
kultúry,
j) rozhoduje o uznaní kvalifikaèných predpokladov na
vykonávanie funkcií vysokokolských uèite¾ov.
§ 29
Administratívna spolupráca
(1) Prísluné orgány poskytujú, poadujú alebo prijímajú informácie v spolupráci s príslunými orgánmi
èlenských tátov na úèely poskytnutia, zistenia a overovania skutoèností rozhodných na vydanie rozhodnutí pod¾a § 6, 16, a 24 alebo v záujme koordinácie spoloèného postupu èlenských tátov v oblasti uznávania
odborných kvalifikácií.
(2) Predmetom administratívnej spolupráce sú najmä informácie
a) o spoloènom postupe prísluných orgánov èlenských tátov v oblasti uznávania odborných kvalifikácií,
b) èi poskytovate¾ sluieb splnil vetky podmienky
ustanovené právnymi predpismi èlenského tátu
pôvodu na výkon povolania,
c) slúiace na overenie pravosti dokladu o odbornej
kvalifikácii a dokladov pod¾a § 17,
d) èi sú vzdelanie a odborná príprava regulovaným
vzdelávaním,
e) èi je predmetná èinnos v èlenskom táte pôvodu regulovanou odbornou èinnosou,
f) èi bol iadate¾ právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, trestný èin spáchaný z nedbanlivosti
alebo mu bolo uloené disciplinárne opatrenie v súvislosti s výkonom povolania a
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g) o ïalích skutoènostiach rozhodných na vydanie
rozhodnutia.
(3) V prípade odôvodnených pochybností, ak doklad o vzdelaní vydal prísluný orgán èlenského tátu
a jeho súèasou je odborná príprava celá alebo èiastoène absolvovaná v zariadení zriadenom na území èlenského tátu pod¾a právnych predpisov tohto èlenského
tátu, prísluný orgán v Slovenskej republike preverí
u prísluného orgánu daného èlenského tátu, v ktorom sa doklad vydal, èi
a) bol kurz odbornej prípravy absolvovaný v zariadení,
ktoré poskytlo odbornú prípravu, uznanom prísluným orgánom zariadením v èlenskom táte pôvodu,
b) doklad o vzdelaní zodpovedá dokladu, ktorý by sa
vydal, ak by sa tento kurz v celom rozsahu absolvoval v èlenskom táte pôvodu,
c) tento doklad o odbornej kvalifikácii dáva na území
iného èlenského tátu tie isté profesijné práva ako
v táte, v ktorom sa doklad vydal.
(4) Prísluný orgán môe od prísluného orgánu
iného èlenského tátu poadova informácie, ak vyèerpal vlastné prostriedky informácií, ktoré mohol v danom prípade vyui.
(5) Ak prísluný orgán iného èlenského tátu neposkytne poadovanú informáciu vèas, aby bolo moné
vyda rozhodnutie v lehote pod¾a § 6, 16 alebo 24, prísluný orgán rozhodne na základe dostupných podkladov a informácií.
§ 30
Podávanie správ
Prísluné orgány predkladajú ministerstvu kolstva
kadoroène k 31. decembru kalendárneho roka správu
o rozhodnutiach vo veci uznávania odborných kvalifikácií obèanov èlenských tátov na úèely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike. Správu
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predkladajú pre potreby vypracovania pravidelných
správ Slovenskej republiky pre Európsku komisiu
o uznávaní odborných kvalifikácií obèanov èlenských
tátov.
TVRTÁ ÈAS
PRECHODNÉ, ZÁVEREÈNÉ A ZRUOVACIE
USTANOVENIA
§ 31
Prechodné ustanovenie
Konania zaèaté pred 20. októbrom 2007 sa dokonèia
pod¾a doterajích predpisov.
§ 32
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 7.
§ 33
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa èl. I zákona 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 neskorích predpisov v znení
zákona è. 445/2003 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z. a zákona è. 340/2005 Z. z.
§ 34
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 20. októbra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

ZOZNAM ODBORNÝCH ÈINNOSTÍ K § 1 ODS. 3, NA KTORÉ SA ZÁKON NEVZAHUJE
1. Èinnosti samostatne zárobkovo èinných osôb a sprostredkovate¾ov v oblasti obchodu a distribúcie toxických výrobkov.
2. Èinnosti poisovacích agentov a maklérov (skupina ISIC 630).
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Príloha è. 2
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

ZOZNAM ODBORNÝCH ZDRUENÍ ALEBO ORGANIZÁCIÍ
k § 2 písm. b)
IRELAND1) (Írsko)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2) (Intitút prísaných úètovných znalcov v Írsku)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2) (Intitút autorizovaných úètovných znalcov v Írsku)
3. The Association of Certified Accountants2) (Zdruenie autorizovaných úètovných znalcov)
4. Institution of Engineers of Ireland (Intitúcia ininierov Írska)
5. Irish Planning Institute (Írsky plánovací intitút)
UNITED KINGDOM OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND (Spojené krá¾ovstvo Ve¾kej Británie
a Severného Írska)
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Intitút prísaných úètovných znalcov v Anglicku
a vo Walese)
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland (Intitút prísaných úètovných znalcov kótska)
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland (Intitút prísaných úètovných znalcov v Írsku)
4. Chartered Association of Certified Accountants (Výsadné zdruenie autorizovaných úètovných znalcov)
5. Chartered Institute of Loss Adjusters (Výsadný intitút likvidátorov kôd)
6. Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný intitút prevádzkových úètovníkov)
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Intitút prísaných tajomníkov a administrátorov)
8. Chartered Insurance Institute (Výsadný poisovací intitút)
9. Institute of Actuaries (Intitút poistných technikov)
10. Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
11. Chartered Institute of Bankers (Výsadný intitút bankárov)
12. Institute of Bankers in Scotland (Intitút bankárov v kótsku)
13. Royal Institution of Chartered Surveyors (Krá¾ovská intitúcia prísaných topografov)
14. Royal Town Planning Institute (Krá¾ovský intitút plánovania miest)
15. Chartered Society of Physiotherapy (Výsadná spoloènos fyzioterapie)
16. Royal Society of Chemistry (Krá¾ovská spoloènos chémie)
17. British Psychological Society (Britská psychologická spoloènos)
18. Library Association (Zdruenie kniníc)
19. Institute of Chartered Foresters (Intitút prísaných lesníkov)
20. Chartered Institute of Building (Výsadný intitút stavebníctva)
21. Engineering Council (Rada pre strojárstvo)
22. Institute of Energy (Intitút energie)
23. Institution of Structural Engineers (Intitúcia trukturálnych ininierov)
24. Institution of Civil Engineers (Intitúcia stavebných ininierov)
25. Institution of Mining Engineers (Intitúcia banských ininierov)
26. Institution of Mining and Metallurgy (Intitúcia baníctva a metalurgie)
27. Institution of Electrical Engineers (Intitúcia elektrotechnických ininierov)
28. Institution of Gas Engineers (Intitúcia ininierov plynárov)
29. Institution of Mechanical Engineers (Intitúcia strojných ininierov)
30. Institution of Chemical Engineers (Intitúcia chemických ininierov)
31. Institution of Production Engineers (Intitúcia výrobných ininierov)
32. Institution of Marine Engineers (Intitúcia námorných ininierov)
33. Royal Institution of Naval Architects (Krá¾ovská intitúcia námorných architektov)
34. Royal Aeronautical Society (Krá¾ovská aeronautická spoloènos)
35. Institute of Metals (Intitút kovov)
36. Chartered Institution of Building Services Engineers (Výsadná intitúcia ininierov stavebných sluieb)
37. Institute of Measurement and Control (Intitút merania a kontroly)
38. British Computer Society (Britská poèítaèová spoloènos)
1

) Írski tátni prísluníci sú taktie èlenovia nasledujúcich orgánov Spojeného krá¾ovstva: Institute of Chartered Accountants in England
and Wales (Intitút prísaných úètovných znalcov v Anglicku a vo Walese), Institute of Chartered Accountants of Scotland (Intitút prísaných úètovných znalcov v kótsku), Institute of Actuaries (Intitút poistných technikov), Faculty of Actuaries (Fakulta poistných
technikov), Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný intitút prevádzkových úètovníkov), Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Intitút prísaných tajomníkov a administrátorov), Royal Town Planning Institute (Krá¾ovský intitút plánovania miest), Royal Institution of Chartered Surveyors (Krá¾ovská intitúcia prísaných topografov), Chartered Institute of Building
(Výsadný intitút stavebníctva).
2
) Len na úèely audítorskej èinnosti.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

ZOZNAM TUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU TRUKTÚROU
k § 2 písm. h) bodu 1ad a § 12 ods. 2
1. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o diea
Odborná príprava:
v Nemecku:














detská sestra (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger),
fyzioterapeut [Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)],1)
terapeut chorôb z povolania/ergoterapeut (Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut),
logopéd (Logopäde/Logopädin),
ortoptik [Orthoptist(in)],
tátom uznaný vychovávate¾ [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)],
tátom uznaný lieèebný pedagóg [Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)],
zdravotný laborant [medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)],
zdravotný RTG technik [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)],
zdravotný technik funkènej diagnostiky [medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik],
veterinárny technik [veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)],
diétna sestra [Diätassistent(in)],
farmaceutický laborant (Pharmazieingenieur), odborná príprava absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej
Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín  Länder,
 zdravotná sestra na psychiatrii [Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger],
 logopéd [Sprachtherapeut(in)];
v Èeskej republike:
 zdravotnícky asistent (zdravotnický asistent),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a tyri roky odborného stredokolského vzdelávania na strednej zdravotníckej kole ukonèeného maturitnou skúkou,
 asistent výivy (nutrièní asistent),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a tyri roky odborného stredokolského vzdelávania na strednej zdravotníckej kole ukonèeného maturitnou skúkou;
v Taliansku:
 zubný technik (odontotecnico),
 optik (ottico);
na Cypre:
 zubný technik (ïäïíôïôå÷íßôçò“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 14 rokov, ktoré zahàòa najmenej es rokov základného
vzdelávania, es rokov stredokolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoroènou odbornou praxou,
– optik („ôå÷íéêüò oðôéêüò“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 14 rokov, ktoré zahàòa najmenej es rokov základného
vzdelávania, es rokov stredokolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoroènou odbornou praxou;
v Lotysku:
 zubná sestra (zobârstniecîbas mâsa“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou trojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore,
1

) S úèinnosou od 1. júna 1994 je názov odboru Krankengymnast(in) nahradený termínom Physiotherapeut(in). Odborníci, ktorí diplom získali pred uvedeným dátumom, môu vak aj naïalej pouíva predchádzajúci názov Krankengymnast(in), ak si tak elajú.
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 asistent v biomedicínskych laboratóriách (biomedîcinas laborants),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou dvojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore,
 zubný technik (zobu tehniíis),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou dvojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore,
 fyzioterapeutický asistent (fizioterapeita asistents),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej desa rokov veobecného
kolského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej kole s následnou dvojroènou odbornou
praxou, po skonèení ktorej sa musí vykona skúka s cie¾om získa osvedèenie v odbore;
v Luxembursku:









zdravotný RTG technik [assistant(e) technique médical(e) en radiologie],
laboratórny zdravotný technik [assistant(e) technique médical(e) de laboratoire],
psychiatrická zdravotná sestra (infirmier/ière psychiatrique),
zdravotný technik na chirurgii [assistant(e) technique médical(e) en chirurgie],
detská sestra (infirmier/ière puériculteur/trice),
sestra na anestéziológii (infirmier/ière anesthésiste),
kvalifikovaný masér/masérka [masseur/euse diplômé(e)],
vychovávate¾ (éducateur/trice);

v Holandsku:
 veterinárny asistent (dierenartsassistent),
ktorá predstavuje túdium a praktickú prípravu trvajúce aspoò trinás rokov, pozostávajúce
i) najmenej z trojroènej odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá sa konèí skúkou, v niektorých prípadoch je doplnená jednoroèným alebo dvojroèným prehlbujúcim túdiom zakonèeným skúkou, alebo
ii) aspoò z dvaapolroènej odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò esmesaènou praxou alebo aspoò esmesaèným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iii) aspoò z dvojroènej odbornej prípravy v odbornej kole, ktorá je zakonèená skúkou a doplnená aspoò jednoroènou praxou alebo aspoò jednoroèným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iv) v prípade veterinárneho asistenta (dierenartsassisten) z trojroènej odbornej prípravy v odbornej kole (schéma MBO) alebo z trojroènej odbornej prípravy v systéme duálneho uèòovského vzdelávania (LLW), prièom
obe sú zakonèené skúkou;
v Rakúsku:
 základná odborná príprava zdravotných sestier pecializujúcich sa na starostlivos o deti a mladistvých (spezielle
Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
 základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
 optik kontaktných ooviek (Kontaktlinsenoptiker),
 pedikér (Fußpfleger),
 technik zvukových pomôcok (Hörgeräteakustiker),
 lekárnik (Drogist),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoò trnás rokov, zahàòajúce aspoò päroènú odbornú prípravu v rámci truktúry odborného vzdelávania rozdelenú na uèòovskú prípravu aspoò s trojroèným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy èiastoène absolvovanej na pracovisku a èiastoène vo vzdelávacom zariadení a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakonèenej odbornou skúkou, ktorou sa priznáva právo
vykonáva toto povolanie a vychováva uèòov,
 masér (Masseur),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trnás rokov, zahàòajúce päroènú odbornú prípravu
v rámci truktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z uèòovskej prípravy s dvojroèným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojroèným trvaním a z jednoroèného odborného výcviku zakonèeného odbornou skúkou, ktorou sa priznáva právo vykonáva toto povolanie a vychováva uèòov,
 uèite¾ materskej koly (Kindergärtner/in),
 vychovávate¾ (Erzieher),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trinás rokov, zahàòajúce pä rokov odbornej prípravy
na odbornej kole zakonèenej skúkou.

Strana 1886

Zbierka zákonov è. 293/2007

Èiastka 133

2. Remeselný sektor (Master/Meister/Maître), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu obsahujúcu zruènosti nezahrnuté v hlave III kapitole II tejto smernice
Odborná príprava :
v Dánsku:
 optik (optometrist),
táto príprava trvá trnás rokov vrátane päroènej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolroèné teoretické túdium
zabezpeèované vzdelávacím zariadením a na dvaapolroèný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakonèí uznávanou remeselníckou skúkou, ktorou sa priznáva právo pouíva titul Mester,
 ortopedický technik (ortopædimekaniker),
táto príprava trvá dvanás a pol roka vrátane tyriapolroènej odbornej prípravy rozdelenej na esmesaèné teoretické túdium zabezpeèované vzdelávacím zariadením a trojroèný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto
príprava sa zakonèí uznávanou remeselníckou skúkou, ktorou sa priznáva právo pouíva titul Mester,
 ortopedický protetik (ortopædiskomager),
príprava trvá trinás a pol roka vrátane tyriapolroènej odbornej prípravy rozdelenej na dvojroèné teoretické túdium zabezpeèované vzdelávacím zariadením a dvaapolroèný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto
príprava sa zakonèí uznávanou remeselníckou skúkou, ktorou sa priznáva právo pouíva titul Mester;
v Nemecku:







optik (Augenoptiker),
zubný technik (Zahntechniker),
bandáista (Bandagist),
výrobca sluchových pomôcok (Hörgeräte-Akustiker),
ortopedický technik (Orthopädiemechaniker),
výrobca ortopedickej obuvi (Orthopädieschuhmacher);

v Luxembursku:






optik (optometrist),
zubný technik (mécanicien dentaire),
výrobca sluchových pomôcok (audioprothésiste),
ortopedický technik/výrobca chirurgických bandáí (mécanicien orthopédiste/bandagiste),
výrobca ortopedickej obuvi (orthopédiste-cordonnier),
táto príprava trvá trnás rokov vrátane aspoò päroènej prípravy absolvovanej v rámci truktúry odborného vzdelávania, zabezpeèenej èiastoène na pracovisku a èiastoène vo vzdelávacom zariadení, zakonèenej úspeným absolvovaním skúky, ktorá je nevyhnutná na výkon akejko¾vek odbornej kvalifikovanej èinnosti, a to samostatne alebo
ako zamestnanec s porovnate¾ným stupòom zodpovednosti;

v Rakúsku:








bandáista (Bandagist),
výrobca korzetov (Miederwarenerzeuger),
optik (Optiker),
výrobca ortopedickej obuvi (Orthopädieschuhmacher),
ortopedický technik (Orthopädietechniker),
zubný technik (Zahntechniker),
záhradník (Gärtner),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoò trnás rokov, zahàòajúce aspoò päroènú odbornú prípravu v rámci truktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na uèòovskú prípravu aspoò s trojroèným trvaním obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný èiastoène na pracovisku a èiastoène zabezpeèený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoò s dvojroèným trvaním zakonèené majstrovskou skúkou,
ktorou sa priznáva právo vykonáva toto povolanie, vzdeláva uèòov a pouíva titul Meister;

odborná príprava remeselníckych majstrov v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva konkrétne:











majster
majster
majster
majster
majster
majster
majster
majster
majster
majster

v po¾nohospodárstve (Meister in der Landwirtschaft),
vidieckeho domáceho hospodárstva (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft),
záhradníctva (Meister im Gartenbau),
trhového záhradníctva (Meister im Feldgemüsebau),
pomológie a spracovania ovocia (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),
vinohradníctva a výroby vín (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),
mliekarenskej výroby (Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft),
chovu koní (Meister in der Pferdewirtschaft),
rybolovu (Meister in der Fischereiwirtschaft),
hydinárstva (Meister in der Geflügelwirtschaft),
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majster vèelárstva (Meister in der Bienenwirtschaft),
majster lesníctva (Meister in der Forstwirtschaft),
majster lesnej kultúry a lesnej správy (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),
majster po¾nohospodárskeho ve¾koskladu (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoò pätnás rokov, zahàòajúce aspoò esroènú odbornú prípravu v rámci truktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na uèòovskú prípravu aspoò s trojroèným trvaním obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný èiastoène v prevádzke a èiastoène zabezpeèený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoò s trojroèným trvaním zakonèené majstrovskou skúkou
v odbore, ktorou sa priznáva právo vychováva uèòov a pouíva titul Meister;

v Po¾sku:
 uèite¾ praktickej odbornej prípravy (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní:
i) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného
stredokolského vzdelávania v príslunom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoò 150 hodín, kurzom bezpeènosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojroènou odbornou praxou v povolaní, ktorú má vyuèova, alebo
ii) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej technickej koly, alebo
iii) osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného stredokolského odborného vzdelávania a aspoò troch rokov odbornej praxe potvrdenej titulom majster v príslunom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoò 150 hodín.

3. Námorný sektor
a) Námorná doprava
Odborná príprava:
v Èeskej republike:











palubný asistent (palubní asistent),
námorný poruèík (námoøní poruèík),
prvý palubný dôstojník (první palubní dùstojník),
kapitán (kapitán),
strojný asistent (strojní asistent),
strojný dôstojník (strojní dùstojník),
druhý strojný dôstojník (druhý strojní dùstojník),
prvý strojný dôstojník (první strojní dùstojník),
elektrotechnik (elektrotechnik),
elektrodôstojník (elektrodùstojník);

v Dánsku:








lodný kapitán (skibsfører),
prvý dôstojník (overstyrmand),
kormidelný poddôstojník (enestyrmand, vagthavende styrmand),
palubný dôstojník (vagthavende styrmand),
strojník (maskinchef),
prvý lodný ininier (1. maskinmester),
prvý ininier/slubukonajúci ininier (l. maskinmester/vagthavende maskinmester);

v Nemecku:









kapitán ve¾kého pobreného plavidla (Kapitän AM),
kapitán pobreného plavidla (Kapitän AK),
palubný dôstojník ve¾kého pobreného plavidla (Nautischer Schiffsoffizier AMW),
palubný dôstojník pobreného plavidla (Nautischer Schiffsoffizier AKW),
hlavný ininier, stupeò C (Schiffsbetriebstechniker CT  Leiter von Maschinenanlagen),
lodný mechanik, stupeò C (Schiffsmaschinist CMa  Leiter von Maschinenanlagen),
lodný ininier, stupeò C (Schiffsbetriebstechniker CTW),
lodný mechanik, stupeò C  samostatný strojný dôstojník (Schiffsmaschinist CMaW  Technischer Alleinoffizier);
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v Taliansku:
 palubný dôstojník (ufficiale di coperta),
 strojný dôstojník (ufficiale di macchina);
v Lotysku:
 elektrodôstojník na lodiach (Kuìu elektromehâniíis),
 operátor chladiaceho systému (Kuga saldçðanas iekârtu maðînists);
v Holandsku:
 prvý lodník (pobrené plavidlo s doplòujúcim výcvikom) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)],
 diplomovaný pobrený ininier (diploma motordrijver),
 úradník VTS (VTS-functionaris);
v Rumunsku:
 námorný kormidelník II/4 ST CW (timonier maritim),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
 v Èeskej republike:
i) v prípade palubného asistenta (palubní asistent)
1. dovàenie najmenej 20 rokov veku
a) námorná akadémia alebo námorná kola  odbor navigácie, túdium na oboch kolách sa ukonèuje vykonaním maturitnej skúky a schválená sluba na mori v trvaní aspoò es mesiacov na lodi poèas túdia, alebo
b) schválená sluba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako èlen posádky tvoriaci súèas stránej sluby na
pomocnej úrovni na lodiach a ukonèenie schváleného kurzu, ktorý spåòa poiadavky spôsobilosti pecifikované v oddiele A-II/1 medzinárodného zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o tandardoch odbornej
prípravy, certifikácii a doh¾ade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo kolou zmluvnej
strany dohovoru STCW, a vykonanie skúky pred skúobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Èeskej republike),
ii) v prípade námorného poruèíka (námoøní poruèík)
1. schválená sluba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 500 hrubých ton
v trvaní najmenej iestich mesiacov v prípade absolventa námornej koly alebo akadémie, alebo jedného roku
v prípade absolventa uznaného kurzu vrátane aspoò iestich mesiacov vo funkcii èlena posádky tvoriaceho súèas stránej sluby,
2. riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku,
iii) v prípade prvého palubného dôstojníka (první palubní dùstojník)
osvedèenie o spôsobilosti námorného poruèíka na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 500 hrubých ton
a aspoò dvanásmesaèná schválená sluba na mori v tejto funkcii,
iv) v prípade kapitána (kapitán)
= sluobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosou 500 a 3 000 hrubých ton,
= osvedèenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 3 000 hrubých ton a aspoò esmesaèná schválená sluba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 500 hrubých ton a aspoò esmesaèná schválená sluba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosou najmenej 3 000 hrubých ton,
v) v prípade strojného asistenta (strojní asistent)
1. dovàenie aspoò 20 rokov veku,
2. námorná akadémia alebo námorná kola  odbor námorného ininierstva a poèas túdia absolvovanie schválenej sluby na mori na lodi v trvaní najmenej es mesiacov,
vi) strojný dôstojník (strojní dùstojník),
v prípade absolventa námornej akadémie alebo koly schválená sluba na mori v trvaní najmenej es mesiacov vo
funkcii strojného asistenta,
vii) v prípade druhého strojného dôstojníka (druhý strojní dùstojník)
schválená sluba na mori v trvaní najmenej dvanás mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach
s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW,
viii) v prípade prvého strojného dôstojníka (první strojní dùstojník)
vhodný sluobný preukaz ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom
najmenej 3 000 kW a schválená sluba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej es mesiacov
ix) v prípade elektrotechnika (elektrotechnik)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická kola, alebo kola elektrotechniky ukonèené maturitnou skúkou a najmenej 12-mesaèná schválená prax v oblasti elektrotechniky,
x) v prípade elektrodôstojníka (elektrodùstojník)
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1. námorná akadémia alebo kola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia, alebo stredná kola
v oblasti elektrotechniky ukonèená maturitnou skúkou alebo tátnou skúkou,
2. schválená sluba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov v prípade absolventa akadémie alebo koly, alebo 24 mesiacov v prípade absolventa strednej koly;
v Dánsku:
devä rokov základnej koly a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo sluby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich iestich mesiacov doplnený
i) u palubného dôstojníka jednoroèným pecializovaným odborným výcvikom,
ii) pre ostatné povolania trojroènou pecializovanou odbornou prípravou;
v Nemecku:
od trnástich do osemnástich rokov vrátane trojroèného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoroènej sluby na
mori, po ktorých nasleduje jeden rok alebo dva roky pecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii;
v Lotysku:
i) v prípade elektrodôstojníka na lodiach (kuìu elektromehâniíis)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahàòa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa poaduje sluba na mori v trvaní najmenej
6 mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukonèené osobitnou skúkou vykonanou prísluným úradom v súlade
so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,
ii) v prípade operátora chladiaceho systému (kuìa saldçðanas iekârtu maðînists)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 13 rokov, ktoré zahàòa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa poaduje sluba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo
funkcii asistenta ininiera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukonèené osobitnou skúkou vykonanou prísluným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy;
v Taliansku:
s trvaním trinás rokov, z ktorých aspoò pä rokov trvá odborná príprava zakonèená skúkou a doplnená tam, kde je
to vhodné, stáou;
v Holandsku:
i) pre prvého lodného dôstojníka (pobrené plavidlo s doplòujúcim výcvikom) stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling) a diplomovaného ininiera pobrených plavidiel (s diplomom) (diploma motordrijver) zahàòa odborné vzdelávanie trvajúce trnás rokov, z ktorého aspoò dva roky sa uskutoèòujú v pecializovanom vzdelávacom
zariadení doplnené dvanásmesaèným praktickým výcvikom,
ii) pre úradníka VTS (VTS-functionaris) s trvaním aspoò pätnás rokov pozostáva aspoò z troch rokov vysokokolského odborného vzdelávania (HBO) alebo stredokolského odborného vzdelávania (MBO), po ktorých nasledujú tátne alebo regionálne pecializaèné kurzy, z ktorých kadý zahàòa aspoò dvanás týdòov teoretickej odbornej prípravy a zakonèuje sa skúkou,
a ktorá je uznávaná pod¾a medzinárodného dohovoru STCW (Medzinárodný dohovor o tandardoch odbornej prípravy, certifikácii a doh¾ade nad námorníkmi, 1978);
v Rumunsku:
v prípade námorného kormidelníka II/4 ST CW (timonier maritim)
1. dovàenie najmenej 18 rokov veku,
2. a) vhodné osvedèenie o spôsobilosti námorníka (stredná kola v oblasti námorných túdií), ukonèená sluba na
mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník na palubách námorných lodí, z èoho aspoò 12 mesiacov bolo poèas posledných piatich rokov; úèas na schválenom kurze na povýenie do výkonnej úrovne (7 dní),
b) alebo vhodné osvedèenie o spôsobilosti námorníka (stredná kola v oblasti námorných túdií) a osvedèenie
o spôsobilosti radistu, techno-operátora v oblasti mobilných námorných sluieb; ukonèená sluba na mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník alebo radista, techno-operátor v oblasti mobilných námorných sluieb alebo
ako operátor GMDSS-GOC; úèas na schválenom kurze na povýenie do výkonnej úrovne (7 dní).
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b) Morský rybolov:
Odborná príprava:
v Nemecku:





kapitán håbkového rybolovu (Kapitän BG/Fischerei),
kapitán pobreného rybolovu (Kapitän BLK/Fischerei),
palubný dôstojník håbkového plavidla (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei),
palubný dôstojník pobreného plavidla (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei);

v Holandsku:





prvý lodník/ininier V (stuurman werktuigkunde V),
ininier IV (rybárske plavidlo) (werktuigkundige IV visvaart),
prvý lodník IV (rybárske plavidlo) (stuurman IV visvaart),
prvý lodník/ininier VI (stuurman werktuigkunde VI),

ktorá predstavuje odbornú prípravu:
 v Nemecku:
s trvaním od trnástich do osemnástich rokov vrátane trojroènej základnej odbornej prípravy a jednoroènej sluby na
mori, po ktorých nasleduje jednoroèná alebo dvojroèná pecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to
vhodné, dvojroènou praxou v navigácii;
 v Holandsku:
túdium rôznej dåky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoò dva roky sú na pecializovanej odbornej
kole doplnené dvanásmesaènou praxou a ktorá je uznávaná pod¾a Dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor
o bezpeènosti rybárskych plavidiel z roku 1977).

4. Technický sektor
Odborná príprava:
v Èeskej republike:
 autorizovaný technik, autorizovaný stavite¾ (autorizovaný technik, autorizovaný stavitel),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej 9 rokov, ktoré zahàòa tyri roky vzdelávania na technickej
strednej kole ukonèené maturitnou skúkou (na strednej technickej kole), pä rokov odbornej praxe ukonèenej
testom odbornej kvalifikácie na výkon vybraných odborných èinností v stavebníctve [pod¾a zákona è. 50/1976 Zb.
a zákona è. 360/1992 Zb.],
 fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo (fyzická osoba øídící drání vozidlo),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, zahàòajúce najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou a následne tátnou skúkou z pohonu vozidiel,
 dráhový revízny technik (drání revizní technik),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a aspoò tyri roky stredokolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej kole ukonèeného maturitnou skúkou,
 uèite¾ autokoly (uèitel autokoly)
osoba, ktorá dovàila najmenej 24 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej dvanás rokov,
ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej tyri roky odborného stredokolského vzdelávania zameraného na dopravu a strojníctvo, ukonèeného maturitnou skúkou,
 kontrolný technik STK (kontrolní technik STK)
osoba, ktorá dovàila najmenej 21 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej dvanás rokov,
ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou s následnou najmenej dvojroènou technickou praxou; dotknutá osoba
musí ma vodièský preukaz, nesmie ma záznam v registri trestov, musí ma ukonèenú osobitnú prípravu pre tátnych technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspene vykona skúku,
 mechanik merania emisií (mechanik mìøení emisí),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou; ïalej
musí iadate¾ absolvova trojroènú technickú prax a osobitnú prípravu pre mechanika merania emisií automobilov v trvaní osem hodín a úspene vykona skúku,
 kapitán I. triedy (kapitán I. tøídy),
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ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 15 rokov, ktoré zahàòa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou a následne skúkou potvrdenou osvedèením spôsobilosti. Po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledova najmenej tvorroèná odborná prax ukonèená
skúkou,
retaurátor pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel (restaurátor památek, které jsou díly umìleckých øemesel),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov a ktoré zahàòa úplné stredokolské technické
vzdelávanie v odbore retaurátorstva, alebo desa a dvanás rokov túdia v súvisiacom odbore s následnou päroènou odbornou praxou v prípade úplného stredokolského technického vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou, alebo s osemroènou odbornou praxou v prípade stredokolského technického vzdelávania ukonèeného závereènou uèòovskou skúkou,
retaurátor diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uloené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných
predmetov kultúrnej hodnoty (restaurátor dìl výtvarných umìní, která nejsou památkami a jsou uloena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních pøedmìtù kulturní hodnoty),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke 12 rokov s päroènou odbornou praxou v prípade úplného stredokolského technického vzdelávania v odbore retaurátorstva ukonèeného maturitnou skúkou,
odpadový hospodár (odpadový hospodáø),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky stredokolského odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou,
a najmenej päroènú prax v oblasti nakladania s odpadmi poèas posledných desiatich rokov,
technický vedúci odstrelov (technický vedoucí odstøelù),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného
vzdelávania a najmenej tyri roky odborného vzdelávania ukonèeného maturitnou skúkou,
po ktorom nasleduje:
dvojroèná prax ako odstre¾ovaè v podzemí (pre podzemnú èinnos) alebo jednoroèná prax na povrchu (pre povrchovú èinnos) vrátane iestich mesiacov ako asistent odstre¾ovaèa,
výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúkou pred prísluným okresným banským úradom,
odborná prax v plánovaní a uskutoèòovaní väèích odstre¾ovacích prác v trvaní najmenej iestich mesiacov,
výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúkou pred prísluným Èeským banským úradom;

v Taliansku:
 stavebný topograf (geometra),
 zememeraè (perito agrario),
ktorá predstavuje stredokolské technické túdium druhého stupòa trvajúce aspoò trinás rokov, pozostávajúce
z ôsmich rokov povinnej kolskej dochádzky a následne z päroèného stredokolského túdia vrátane trojroèného
odborného túdia skonèeného odbornou maturitnou skúkou a doplneného:
i) u stavebných topografov stáou aspoò dva roky v odbornej kancelárii alebo päroènou praxou,
ii) u zememeraèov praktickou odbornou prípravou v trvaní aspoò dva roky,
po ktorých nasleduje tátna skúka;
v Lotysku:
 asistent strojvodcu motorovej lokomotívy [vilces lîdzekïa vadîtâja (maðînista) palîgs]
osoba, ktorá dovàila najmenej 18 rokov veku, vzdelávanie v celkovej dåke najmenej 12 rokov, ktoré zahàòa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej tyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukonèené osobitnou skúkou zamestnávate¾a; osvedèenie o spôsobilosti je vydané prísluným úradom na obdobie piatich rokov;
v Holandsku:
 súdny zriadenec (gerechtsdeurwaarder),
 zubný protetik (tandprotheticus),
ktorá predstavuje túdium a odbornú prípravu:
i) v prípade súdneho zriadenca (gerechtsdeurwaarder) túdium trvajúce devätnás rokov, pozostávajúce
z osemroènej povinnej kolskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemroèné stredokolské vzdelávanie zahàòajúce tvorroèné technické vzdelávanie zakonèené tátnou skúkou a doplnené trojroèným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
ii) v prípade zubného protetika (tandprotheticus) denné túdium trvajúce aspoò pätnás rokov a tri roky túdium popri zamestnaní pozostávajúce z osemroèného základného vzdelávania, tvorroèného veobecného
stredného vzdelávania, absolvovania trojroènej odbornej prípravy zahàòajúcej teoretickú a praktickú odbornú
prípravu zubného technika doplnenú trojroèným odborným túdiom popri zamestnaní so zameraním na zubného protetika, túdium sa konèí skúkou;
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v Rakúsku:




















lesník (Förster),
technické poradenstvo (Technisches Büro),
prenájom pracovnej sily (Überlassung von Arbeitskräften  Arbeitsleihe),
sprostredkovate¾ práce (Arbeitsvermittlung),
investièný poradca (Vermögensberater),
súkromný detektív (Berufsdetektiv),
pracovník bezpeènostnej sluby (Bewachungsgewerbe),
realitný sprostredkovate¾ (Immobilienmakler),
realitný manaér (Immobilienverwalter),
organizátor stavebných projektov (Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer),
vyberanie dlhov (Inkassoinstitut),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v trvaní najmenej 15 rokov, pozostávajúce z osemroènej povinnej kolskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoò päroèné stredokolské technické alebo obchodné túdium
skonèené technickou alebo obchodnou maturitnou skúkou, doplnené aspoò dvojroèným vzdelávaním a odbornou
prípravou na pracovisku skonèenými odbornou skúkou,
poisovací poradca (Berater in Versicherungsangelegenheiten),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním pätnás rokov, zahàòajúce esroènú odbornú prípravu v rámci truktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na uèòovskú prípravu s trojroèným trvaním a na
trojroèné obdobie odbornej praxe a prípravy zakonèené skúkou,
stavebný majster/plánovanie a technické výpoèty (Planender Baumeister),
tesársky majster/plánovanie a technické výpoèty (Planender Zimmermeister),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoò osemnás rokov, zahàòajúce aspoò
deväroènú odbornú prípravu rozdelenú na tvorroèné stredokolské technické túdium a päroènú odbornú prax
a prípravu zakonèenú odbornou skúkou, ktorou sa priznáva právo vykonáva prísluné povolanie a vychováva
uèòov, a ak sa odborná príprava týka práva plánova stavby, vykonáva technické výpoèty a dozera na stavebné
práce (výsada Márie Terézie),
komerèný úètovník (Gewerblicher Buchhalter) pod¾a 1994 Gewerbeordnung (Zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
úètovník  ivnostník (Selbständiger Buchhalter) pod¾a 1999 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe
(Zákon o verejných úètovníckych profesiách z roku 1999);

v Po¾sku:
 diagnostik vykonávajúci skúky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej
úrovni (Diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badañ),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, pä rokov stredokolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel v trvaní 51 hodín ukonèenú kvalifikaènou
skúkou,
 diagnostik vykonávajúci skúky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel (diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne pojazdu w okrêgowej stacji kontroli pojazdów),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, pä rokov stredokolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel ukonèenú kvalifikaènou skúkou,
 diagnostik vykonávajúci skúky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel
(diagnosta wykonuj¹cy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów),
ktorá predstavuje:
i) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského technického vzdelávania v oblasti motorových
vozidiel a potvrdenú tvorroènú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
ii) osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského technického vzdelávania v inej oblasti ako
v oblasti motorového vozidla a potvrdenú osemroènú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a pecializovanej prípravy s následnými
skúkami po kadom stupni.
Dåka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých èastí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infratruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných poiadavkách pre diagnostikov (Ú. v.
2002, è. 208, pos. 1796);
 výpravca (dy¿urny ruchu),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a tyri roky stredokolského odborného vzdelávania so pecializáciou na elezniènú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspené vykonanie
kvalifikaènej skúky, alebo ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a pä rokov stredokolského od-
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borného vzdelávania so pecializáciou na elezniènú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63
dní a úspené vykonanie kvalifikaènej skúky.
5. tudijné odbory vo Ve¾kej Británii akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo kótske odborné
kvalifikácie:
Odborná príprava:















registrovaná veterinárna sestra (listed veterinary nurse),
banský elektrikár (mine electrical engineer),
banský mechanik (mine mechanical engineer),
zubný terapeut (dental therapist),
zubný hygienik (dental hygienist),
optik (dispensing optician),
banský zástupca (mine deputy),
úradník zaoberajúci sa platobnou neschopnosou (insolvency practicioner),
oprávnená osoba vykonávajúca majetkové prevody (licensed conveyancer),
prvý lodník  nákladné/osobné lode  neobmedzene (first mate - freight/passenger ships - unrestricted),
druhý lodník  nákladné/osobné lode  neobmedzene (second mate - freight/passenger ships - unrestricted),
tretí lodník nákladné/osobné lode neobmedzene (third mate - freight/passenger ships unrestricted),
palubný dôstojník  nákladné/osobné lode  neobmedzene (deck officer - freight/passenger ships - unrestricted),
dôstojník ininier  nákladné/osobné lode  neobmedzená oblas obchodovania (engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area),
 autorizovaná technicky spôsobilá osoba v odpadovom hospodárstve (certified technically competent person in
waste management),
vedúca k akreditovaným tátnym odborným kvalifikáciám (NVQs) alebo v kótsku k akreditovaným kótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Ve¾kej Británie.
Tieto úrovne sú definované takto:
 úroveò 3: kompetencie v irokom rozsahu rôznych pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väèina je zloitá a nerutinná. Je tu znaèná zodpovednos a autonómia, prièom sa èasto vyaduje kontrola alebo riadenie inými,
 úroveò 4: kompetencie v irokom rozsahu zloitých, technických alebo odborných pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupòom osobnej zodpovednosti a samostatnosti; èasto sa vyskytuje zodpovednos za prácu iných a za rozde¾ovanie zdrojov.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE NADOBUDNUTEJ
NA ÚÈELY VÝKONU VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ
A. Lekár
(1) Na úèely výkonu povolania lekára v Slovenskej republike sa ako vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v doktorskom tudijnom odbore veobecné lekárstvo uznáva
a) odborná kvalifikácia získaná v èlenských tátoch pod¾a tejto tabu¾ky:
TABU¼KA A
b) diplom z medicíny, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu èlenským tátom a ktorý nezodpovedá minimálnym
poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 24 smernice 2005/36/ES, ak obèan zaèal túdium medicíny
1. pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Ve¾kú Britániu
pred 20. decembrom 1976,
2. pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3. pre panielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,
4. pre Rakúsko, Fínsko, védsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
5. pre Lichtentajnsko pred 1. májom 1995,
6. pre vajèiarsko pred 1. júnom 2002,
7. pre Èeskú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotysko, Maïarsko, Maltu, Po¾sko, Slovinsko pred 1. májom
2004.
Tento diplom musí by doplnený osvedèením o tom, e jeho drite¾ úèinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával
èinnos lekára v èlenskom táte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
c) diplom z medicíny vydaný èlenským tátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným prísluným orgánom o tom, e tento diplom bol vydaný po absolvovaní túdia v súlade s èlánkom 24 smernice
2005/36/ES, ako aj o tom, e je v èlenskom táte, v ktorom bol vydaný, povaovaný za rovnocenný s odbornou
kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d) diplom z medicíny, ktorý získal obèan èlenského tátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý
nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 23 smernice 2005/36/ES, ak
 sa túdium zaèalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
 tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Nemecka pod¾a písmena a),
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Nemecka o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich
rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
e) diplom z medicíny, ak bol vydaný obèanovi èlenského tátu bývalým Èeskoslovenskom alebo na základe túdia,
ktoré sa zaèalo v bývalom Èeskoslovensku pred 1. januárom 1993, ak
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Èeskej republiky o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne
a v súlade s právnymi predpismi èinnos lekára na území Èeskej republiky v priebehu najmenej troch po sebe
nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ako aj
 potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti lekára na území Èeskej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Èeskej republiky pod¾a
písmena a),
f) diplom z medicíny, ktorý umoòuje vykonáva èinnos lekára, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na
základe túdia medicíny v bývalom Sovietskom zväze, ktoré sa zaèalo
1. pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2. pre Litvu pred 11. marcom 1990,
3. pre Lotysko pred 21. augustom 1991,
ak prísluné orgány jedného z troch uvedených tátov potvrdia, e tento diplom má na ich území rovnakú platnos
ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umoòujú vykonáva èinnos lekára na ich území. Tieto diplomy musia by
doplnené osvedèením vydaným prísluným orgánom o tom, e ich drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi
predpismi èinnos lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov
predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
g) diplom zo veobecného lekárstva, ak bol vydaný obèanovi èlenského tátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe
túdia, ktoré sa zaèalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Slovinska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v sú-
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lade s právnymi predpismi èinnos lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich
rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ako aj
 potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti lekára na území Slovinska
za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Slovinska pod¾a písmena a).
(2) Posúdi sa diplom z medicíny, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu mimo Európskej únie, ak je doplnený
osvedèením niektorého èlenského tátu o tom, e ho uznal za rovnocenný s diplomom pod¾a odseku 1 písm. a). Do
úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v èlenskom táte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo o uznaní na iados iadate¾a rozhoduje v lehote do troch mesiacov od predloenia vetkých poadovaných dokladov iadate¾om.

B. Zubný lekár
(1) Na úèely výkonu povolania zubného lekára v Slovenskej republike sa ako vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa v doktorskom tudijnom odbore zubné lekárstvo uznáva
a) odborná kvalifikácia získaná v èlenských tátoch pod¾a tejto tabu¾ky:
TABU¼KA B
b) diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu èlenským tátom a ktorý nezodpovedá
minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 34 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, e obèan zaèal
túdium
1. pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Ve¾kú Britániu pred 28. januárom 1980,
2. pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3. pre Taliansko pred 28. júlom 1984,
4. pre panielsko pred 1. januárom 1991,
5. pre Portugalsko pred 1. januárom 1986,
6. pre Fínsko, védsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
7. pre Rakúsko pred 1. januárom 1999,
8. pre Lichtentajnsko pred 1. májom 1995,
9. pre vajèiarsko pred 1. júnom 2002,
10. pre Èeskú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotysko, Maïarsko, Maltu, Po¾sko a Slovinsko pred 1. májom
2004,
11. pre Rumunsko pred 1. januárom 2007.
Tento diplom musí by doplnený osvedèením o tom, e jeho drite¾ úèinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával
èinnos zubného lekára v príslunom èlenskom táte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas
piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
c) diplom zo zubného lekárstva vydaný èlenským tátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným prísluným orgánom o tom, e tento diplom bol vydaný po absolvovaní túdia v súlade s èlánkom 34
smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, e je v èlenskom táte, v ktorom bol vydaný, povaovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d) diplom zo zubného lekárstva, ktorý získal obèan èlenského tátu na základe túdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 34 smernice
2005/36/ES, ak
 sa túdium zaèalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
 tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti zubného lekára na území Nemecka za tých istých
podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Nemecka pod¾a písmena a),
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Nemecka o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos zubného lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
e) diplom z medicíny, ktorý bol vydaný v Taliansku osobám, ktoré zaèali túdium medicíny v èase od 28. januára
1980 do 31. decembra 1984, ak je doplnený osvedèením o tom, e jeho drite¾
 vykonal skúku odbornej spôsobilosti stanovenú príslunými talianskymi orgánmi s cie¾om zabezpeèi vedomosti a zruènosti, aké majú osoby s odbornou kvalifikáciou, ktorá je uvedená za Taliansko v písmene a),
 úèinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával prísluné èinnosti uvedené v èlánku 36 smernice
2005/36/ES v Taliansku v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
 bol oprávnený vykonáva tie isté èinnosti za rovnakých podmienok ako drite¾ diplomu uvedený za Taliansko
v písmene a). Poiadavka vykona skúku odbornej spôsobilosti sa nepoaduje od osôb, ktoré úspene skonèili
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najmenej trojroèné túdium, ktoré je príslunými orgánmi uznané za rovnocenné so túdiom pod¾a èlánku 34
smernice 2005/36/ES,
f) diplom zo zubného lekárstva, ak bol vydaný prísluným orgánom v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe
túdia, ktoré sa zaèalo v bývalom Sovietskom zväze
1. pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2. pre Litvu pred 11. marcom 1990,
3. pre Lotysko pred 21. augustom 1991,
ak uvedený prísluný èlenský tát potvrdí, e prísluná kvalifikácia má na jeho území rovnakú platnos ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto potvrdenie
musí by doplnené osvedèením vydaným rovnakým orgánom o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade
s právnymi predpismi èinnos zubného lekára na území uvedeného prísluného tátu v priebehu najmenej troch po
sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
g) diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný prísluným orgánom v bývalej Juhoslávii alebo na základe túdia,
ktoré sa zaèalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak slovinské orgány potvrdia, e prísluná kvalifikácia
má na území Slovinska rovnakú platnos ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto uznanie musí by doplnené osvedèením vydaným rovnakým orgánom
o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos zubného lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania
tohto osvedèenia,
h) diplom z medicíny, ktorý bol vydaný prísluným orgánom èlenského tátu osobám, ktoré zaèali túdium medicíny
1. pre Taliansko pred 28. januárom 1980
2. pre panielsko pred 1. januárom 1986,
3. pre Rakúsko pred 1. januárom 1994,
4. pre Èeskú republiku pred 1. májom 2004,
 ak orgány prísluného èlenského tátu potvrdia, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos zubného lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich
rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, a
 ak je drite¾ tohto diplomu oprávnený vykonáva prísluné èinnosti za tých istých podmienok ako osoby s kvalifikáciou pod¾a písmena a). Trojroèná prax sa nepoaduje od osôb, ktoré úspene skonèili najmenej trojroèné
túdium, ktoré je príslunými orgánmi uznané za rovnocenné so túdiom pod¾a èlánku 34 smernice
2005/36/ES,
i) s osobami, ktoré zaèali univerzitnú odbornú prípravu po 31. decembri 1984 v Taliansku, sa zaobchádza rovnako
ako s vyie uvedenými osobami, za predpokladu, e vyie uvedené tri roky túdia zaèali pred 31. decembrom
1994.
(2) Posúdi sa diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu mimo Európskej únie, ak je
doplnený osvedèením niektorého èlenského tátu o tom, e ho uznal za rovnocenný s diplomom pod¾a odseku 1
písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v èlenskom táte, ktorý diplom uznal. V tom prípade rozhoduje ministerstvo o uznaní na iados iadate¾a1 v lehote troch mesiacov od predloenia vetkých poadovaných dokladov iadate¾om.

C. Farmaceut
(1) Na úèely výkonu povolania farmaceuta v Slovenskej republike sa ako vysokokolské vzdelanie 2. stupòa v magisterskom tudijnom odbore farmácia uznáva
a) odborná kvalifikácia získaná v èlenských tátoch pod¾a tejto tabu¾ky:
TABU¼KA C
b) diplom z farmácie, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu èlenským tátom a ktorý nezodpovedá minimálnym
poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 44 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, e obèan zaèal túdium
1. pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, panielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Ve¾kú Britániu pred 1. októbrom 1987,
2. pre Taliansko pred 1. novembrom 1993,
3. pre Rakúsko, Fínsko, védsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
4. pre Lichtentajnsko pred 1. májom 1995,
5. pre vajèiarsko pred 1. júnom 2002,
6. pre Èeskú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotysko, Maïarsko, Maltu, Po¾sko a Slovinsko pred 1. májom
2004.
Tento diplom musí by doplnený osvedèením o tom, e jeho drite¾ úèinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával
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èinnos farmaceuta v èlenskom táte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov
predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
c) diplom z farmácie vydaný èlenským tátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným
prísluným orgánom o tom, e tento diplom bol vydaný po absolvovaní túdia v súlade s èlánkom 44 smernice
2005/36/ES, ako aj o tom, e je v èlenskom táte, v ktorom bol vydaný, povaovaný za rovnocenný s kvalifikáciou
uvedenou v písmene a),
d) diplom z farmácie, ktorý získal obèan èlenského tátu na základe túdia na území bývalej Nemeckej demokratickej
republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 44 smernice 2005/36/ES,
ak
 sa túdium zaèalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
 tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti farmaceuta na území Nemecka za tých istých
podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Nemecka pod¾a písmena a),
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Nemecka o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos farmaceuta na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
e) diplom z farmácie, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu bývalým Èeskoslovenskom alebo na základe túdia,
ktoré sa zaèalo v bývalom Èeskoslovensku pred 1. januárom 1993,
 ak je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Èeskej republiky o tom, e jeho drite¾ vykonával
úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos farmaceuta na území Èeskej republiky v priebehu najmenej
troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ako aj
 potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti farmaceuta na území Èeskej
republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Èeskej republiky pod¾a písmena a),
f) diplom z farmácie, ktorý umoòuje vykonáva èinnos farmaceuta, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalom Sovietskom zväze
1. pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2. pre Lotysko pred 21. augustom 1991,
3. pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak prísluné orgány jedného z troch uvedených tátov potvrdia, e tento diplom má na ich území rovnakú platnos
ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umoòujú vykonáva èinnos farmaceuta na území ich tátu. Tieto diplomy musia by doplnené osvedèením vydaným prísluným orgánom o tom, e ich drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos farmaceuta na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
g) diplom z farmácie, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe túdia, ktoré
sa zaèalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Slovinska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos farmaceuta na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania
tohto osvedèenia, ako aj potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti farmaceuta na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Slovinska pod¾a písmena a),
h) diplom z farmácie, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu v Taliansku na základe túdia, ktoré sa zaèalo pred
1. novembrom 1993 a skonèilo sa pred 1. novembrom 2003, ak je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Talianska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos farmaceuta na
území Talianska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich
dòu vydania tohto osvedèenia.
(2) Posúdi sa diplom z farmácie, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu mimo Európskej únie, ak je doplnený
osvedèením niektorého èlenského tátu o tom, e ho uznal za rovnocenný s diplomom pod¾a odseku 1 písm. a). Do
úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v èlenskom táte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na iados iadate¾a v lehote do troch mesiacov od predloenia vetkých poadovaných dokladov iadate¾om.

D. Sestra
(1) Na úèely výkonu povolania sestry v Slovenskej republike sa ako vyie odborné vzdelanie v tudijnom odbore diplomovaná veobecná sestra alebo vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v bakalárskom tudijnom odbore oetrovate¾stvo, alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v magisterskom tudijnom odbore oetrovate¾stvo uznáva
a) odborná kvalifikácia získaná v èlenských tátoch pod¾a tejto tabu¾ky:
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TABU¼KA D
b) diplom sestry, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu èlenským tátom a ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 33 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, e obèan zaèal túdium
1. pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Ve¾kú Britániu
pred 27. júnom 1979,
2. pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3. pre Portugalsko a panielsko pred 1. januárom 1986,
4. pre Rakúsko, Fínsko, védsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
5. pre Lichtentajnsko pred 1. májom 1995,
6. pre vajèiarsko pred 1. júnom 2002,
7. pre Èeskú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotysko, Maïarsko, Maltu, Po¾sko, Slovinsko pred 1. májom
2004.
Tento diplom musí by doplnený osvedèením o tom, e jeho drite¾ úèinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával
èinnos sestry v èlenskom táte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
c) diplom sestry vydaný èlenským tátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným prísluným orgánom o tom, e tento diplom bol vydaný po absolvovaní túdia v súlade s èlánkom 33 smernice
2005/36/ES, ako aj o tom, e je v èlenskom táte, v ktorom bol vydaný, povaovaný za rovnocenný s kvalifikáciou
uvedenou v písmene a),
d) diplom sestry, ktorý získal obèan èlenského tátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 33 smernice 2005/36/ES, ak
 sa túdium zaèalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
 tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti sestry na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Nemecka pod¾a písmena a),
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Nemecka o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos sestry na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich
rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
e) diplom sestry, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu v Po¾sku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 33 smernice 2005/36/ES, ak je doplnený:
 v prípade dyplomu licencjata pielêgniarstwa osvedèením vydaným prísluným orgánom Po¾ska o tom, e jeho
drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos sestry na území Po¾ska v priebehu najmenej
troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
 v prípade dyplomu pielêgniarki albo pielêgniarki dyplomowanej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej kole, osvedèením vydaným prísluným orgánom Po¾ska o tom, e jeho drite¾
vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos sestry na území Po¾ska v priebehu najmenej piatich
po sebe nasledujúcich rokov poèas siedmich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
 v prípade dokladu o odbornej kvalifikácii sestry, ktoré ukonèili odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktoré nespåòajú minimálne poiadavky na odbornú prípravu, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe
osobitného rozirujúceho programu uvedeného v piatej èasti tohto zákona, na úèely overenia, e prísluná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnate¾nej so zdravotnými sestrami s kvalifikáciou, ktorá je v prípade Po¾ska definovaná v tabu¾ke D sestra,
f) diplom sestry, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu bývalým Èeskoslovenskom alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalom Èeskoslovensku pred 1. januárom 1993, ak je doplnený osvedèením vydaným prísluným
orgánom Èeskej republiky o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos sestry
na území Èeskej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ako aj potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti sestry na území Èeskej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Èeskej republiky pod¾a písmena a),
g) diplom sestry, ktorý umoòuje vykonáva èinnos sestry, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalom Sovietskom zväze
1. pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2. pre Lotysko pred 21. augustom 1991,
3. pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak prísluné orgány jedného z troch uvedených tátov potvrdia, e tento diplom má na ich území rovnakú platnos
ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umoòujú vykonáva èinnos sestry na území ich tátu. Tieto diplomy musia by
doplnené osvedèením vydaným prísluným orgánom o tom, e ich drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi
predpismi èinnos sestry na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov
predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
h) diplom sestry, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doloený osvedèením vydaným prísluným orgánom Slovinska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos sestry na území Slovinska
v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto
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osvedèenia, ako aj potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti sestry na
území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Slovinska pod¾a
písmena a),
i) pokia¾ ide o rumunskú kvalifikáciu sestry zodpovednej za veobecnú starostlivos, platia len tieto ustanovenia
o právach. V prípade tátnych prísluníkov èlenských tátov, ktorým boli udelené doklady o formálnej kvalifikácii
sestry zodpovednej za veobecnú starostlivos alebo ktorých odborná príprava sa zaèala v Rumunsku predo dòom
pristúpenia a ktorí nespåòajú minimálne poiadavky na odbornú prípravu uvedené v èlánku 31, èlenské táty
uznávajú tieto doklady o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za veobecnú starostlivos (Certificat de competenþe profesionale de asistent medical generalist) s nadstavbovým stredokolským vzdelaním získaným na ºcoalã
postlicealã za dostatoèný dôkaz, ak sú doplnené osvedèením uvádzajúcim, e tátni prísluníci týchto èlenských
tátov sa skutoène a zákonne venovali èinnostiam sestry zodpovednej za veobecnú starostlivos v Rumunsku
najmenej pä po sebe nasledujúcich rokov poèas siedmich rokov predo dòom vydania tohto osvedèenia.
Uvedené èinnosti musia zahàòa plnú zodpovednos za plánovanie, organizáciu a vykonávanie oetrovate¾skej
starostlivosti o pacienta.
(2) Posúdi sa diplom sestry, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedèením niektorého èlenského tátu o tom, e ho uznal za rovnocenný s diplomom pod¾a odseku 1 písm. a). Do úvahy sa
berie odborná prax nadobudnutá v èlenskom táte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje
o uznaní na iados iadate¾a v lehote do troch mesiacov od predloenia vetkých poadovaných dokladov iadate¾om.

E. Pôrodná asistentka
(1) Na úèely výkonu povolania pôrodnej asistentky v Slovenskej republike sa ako vyie odborné vzdelanie v tudijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka alebo vysokokolské vzdelanie 1. stupòa v bakalárskom tudijnom odbore pôrodná asistencia uznáva
a) odborná kvalifikácia získaná v èlenských tátoch pod¾a tejto tabu¾ky:
TABU¼KA E
b) diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu èlenským tátom a ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 40 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, e obèan zaèal
túdium
1. pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Ve¾kú Britániu pred 23. januárom 1983,
2. pre panielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,
3. pre Nemeckú demokratickú republiku pred 3. októbrom 1990,
4. pre Rakúsko, Fínsko a védsko pred 1. januárom 1994,
5. pre Èeskú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotysko, Maïarsko, Maltu, Po¾sko, Slovinsko pred 1. májom
2004.
Tento diplom musí by doplnený osvedèením o tom, e jeho drite¾ úèinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával
èinnos pôrodnej asistentky v èlenskom táte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich
rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
c) diplom pôrodnej asistentky vydaný èlenským tátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením
vydaným prísluným orgánom o tom, e tento diplom bol vydaný po absolvovaní túdia v súlade s èlánkom 40
smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, e je v èlenskom táte, v ktorom bol vydaný, povaovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d) diplom pôrodnej asistentky, ktorý získal obèan èlenského tátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 40 smernice 2005/36/ES, ak
 sa túdium zaèalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
 tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti pôrodnej asistentky na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Nemecka pod¾a písmena a),
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Nemecka o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos pôrodnej asistentky na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe
nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
e) diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu v Po¾sku pred 1. májom 2004 a ktorý
nezodpovedá minimálnym poiadavkám na vzdelávanie pod¾a èlánku 44 smernice 2005/36/ES, ak je doplnený:
 v prípade dyplomu licencjata polo¿nictwa osvedèením vydaným prísluným orgánom Po¾ska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos pôrodnej asistentky na území Po¾ska v priebehu
najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
 v prípade dyplomu polo¿nej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej kole,
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osvedèením vydaným prísluným orgánom Po¾ska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi
predpismi èinnos pôrodnej asistentky na území Po¾ska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov poèas siedmich rokov predchádzajúcich dòu vydania osvedèenia,
 doklad o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky vydaný v Po¾sku pôrodnej asistentke, ktorá skonèila odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktorá nespåòa minimálne poiadavky na odbornú prípravu uvedené v èlánku
§ 15, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozirujúceho programu, ktoré majú
maturitné vysvedèenie zo strednej koly a skonèili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku kolu v odbore sestra a pôrodná asistentka na úèely overenia, e prísluná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnate¾nej s pôrodnými asistentkami s kvalifikáciou, ktoré sú v prípade Po¾ska definované v tabu¾ke E,
f) diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu bývalým Èeskoslovenskom alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalom Èeskoslovensku pred 1. januárom 1993, ak
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Èeskej republiky o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne
a v súlade s právnymi predpismi èinnos pôrodnej asistentky na území Èeskej republiky v priebehu najmenej
troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ako aj
 potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti pôrodnej asistentky na území Èeskej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Èeskej republiky pod¾a písmena a),
g) diplom pôrodnej asistentky, ktorý umoòuje vykonáva èinnos pôrodnej asistentky, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalom Sovietskom zväze
1. pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2. pre Lotysko pred 21. augustom 1991,
3. pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak prísluné orgány jedného z troch uvedených tátov potvrdia, e tento diplom má na ich území rovnakú platnos
ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umoòujú vykonáva èinnos pôrodnej asistentky na území ich tátu. Tieto diplomy musia by doplnené osvedèením vydaným prísluným orgánom o tom, e ich drite¾ vykonával úèinne a v súlade
s právnymi predpismi èinnos pôrodnej asistentky na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia,
h) diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe túdia, ktoré sa zaèalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak
 je doplnený osvedèením vydaným prísluným orgánom Slovinska o tom, e jeho drite¾ vykonával úèinne a v súlade s právnymi predpismi èinnos pôrodnej asistentky na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe
nasledujúcich rokov poèas piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, ako aj
 potvrdením o tom, e tento diplom oprávòuje jeho drite¾a na vykonávanie èinnosti pôrodnej asistentky na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslunými orgánmi Slovinska pod¾a
písmena a),
i) v prípade tátnych prísluníkov èlenských tátov, ktorým boli udelené doklady o formálnej kvalifikácii pôrodnej
asistentky (asistent medical obstetricã-ginecologie/sestra v oblasti pôrodníctva a gynekológie) v Rumunsku predo
dòom pristúpenia a ktorí nespåòajú minimálne poiadavky na odbornú prípravu uvedené v èlánku 40 smernice
2005/36/ES, èlenské táty uznávajú tieto doklady o formálnej kvalifikácii za dostatoèný dôkaz na úèely výkonu
èinností pôrodnej asistentky, ak sú doplnené osvedèením uvádzajúcim, e tátni prísluníci týchto èlenských tátov sa skutoène a zákonne venovali èinnostiam pôrodnej asistentky v Rumunsku najmenej pä po sebe nasledujúcich rokov poèas siedmich rokov pred vydaním tohto osvedèenia.
(2) Posúdi sa diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný obèanovi èlenského tátu mimo Európskej únie, ak je
doplnený osvedèením niektorého èlenského tátu o tom, e ho uznal za rovnocenný s diplomom pod¾a odseku 1
písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v èlenskom táte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na iados iadate¾a v lehote troch mesiacov od predloenia vetkých poadovaných dokladov iadate¾om.
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Tabu¾ková èas prílohy è. 4
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

A. Lekár

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Belgicko

Diploma van arts/Diplôme de
docteur en médecine

 Les universités/De universiteiten

Äèïëîìà çà âèñøå îáðàçîâàíèå íà
îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà
ñòåïåí ‚ìàãèñòúð’ ïî ‚Ìåäèöèíà’ è
ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ
‚Ìàãèñòúð-ëåêàð’

Ìåäèöèíñêè ôàêóëòåò âúâ Âèñøå
ìåäèöèíñêî ó÷èëèùå (Ìåäèöèíñêè
óíèâåðñèòåò, Âèñø ìåäèöèíñêè èíñòèòóò
â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ)

Èeská republika

Diplom o ukonèení studia ve
studijním programu veobecné
lékaøství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékaøská fakulta univerzity v Èeské
republice

 Vysvìdèení o státní rigorózní zkouce

Dánsko

Bevis for bestået lægevidenskabelig
embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

 Autorisation som læge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen og

België
Belgique
Belgien
Bulharsko

Áúëãàðèÿ

Danmark

Nemecko
Deutschland

Doplòujúce osvedèenie ku kvalifikácii

 Le Jury compétent denseignement de
la Communauté
française/Debevoegde
Examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap
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tát

 Tilladelse til selvstændigt virke som
læge (dokumentation for gennemført
praktisk uddannelse), udstedt af
Sundhedsstyrelsen
 Zeugnis über die Ärztliche
Prüfung

Strana 1901

 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

Zuständige Behörden

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Estónsko

Tartu Ülikool

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava
läbimise kohta

Grécko

Ðôõ÷ßo IáôñéêÞò

– IáôñéêÞ Ó÷oëÞ Ðávåðéóôçµßoõ,
– Ó÷oëÞ Åðéóôçµþv Õãåßáò,
ÔµÞµá IáôñéêÞò Ðávåðéóô-çµßoõ

Título de Licenciado en Medicina y
Cirugía

 Ministerio de Educación y Cultura
Universités

France

Diplôme dEtat de docteur en
médecine

Írsko

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Università

Italia

Diploma di laurea in medicina e
chirurgia

Diploma di abilitazione allesercizio della
medicina e chirurgia

Cyprus

Ðéóôïðïéçôéêü ÅããñáöÞò Éáôñïý

Éáôñéêü Óõµâïýëéï

ârsta diploms

Universitâtes tipa augstskola

Auktojo mokslo diplomas,
nurodantis suteikt¹ gydytojo
kvalifikacij¹

Universitetas

Internatûros paþymëjimas, nurodantis
suteiktà medicinos gydytojo profesinê
kvalifikacij¹

Diplôme dEtat de docteur en
médecine, chirurgie et
accouchements

Jury dexamen dEtat

Certificat de stage

Általános orvos oklevél (doctor
medicinae univer-sae, röv.: dr.
med. univ.)
.
Lawrja ta Tabib tal-Medicina u
.
l-Kirurg ija

Egyetem

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

ÅëëÜò
panielsko
España
Francúzsko

Doplòujúce osvedèenie ku kvalifikácii

Strana 1902

tát

 El rector de una Universidad

Ireland

Êýðñïò
Lotysko
Latvija
Litva
Lietuva
Luxembursko
Luxembourg
Maïarsko
Magyarország
Malta
Holandsko
Nederland

Universita´ ta Malta
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Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Rakúsko
Österreich

1. Urkunde über die Verleihung
des akademischen Grades
Doktor der gesamten Heilkunde
(bzw. Doctor medicinae
universae, Dr. med. univ.)

1. Medizinische Fakultät einer
Universität

2. Diplom über die spezifische
Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin bzw.
Facharztdiplom

2. Österreichische Ärztekammer

Dyplom ukoñczenia studiów
wy¿szych na kierunku lekarskim
z tytu³em lekarza

1. Akademia Medyczna

Portugalsko
Portugal

Carta de Curso de licenciatura em
medicina

Universidades

Rumunsko
România

Diplomã de licenþã de doctor
medic

Universitãþi

Slovinsko
Slovenija

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

Univerza

Fínsko
Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin
tutkinto/Medicine licentiatexamen

 Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

Po¾sko
Polska

Doplòujúce osvedèenie ku kvalifikácii
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tát

Lekarski Egzamin Pañstwowy

2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego

 Oulun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta/Examenbevis om
tilläggsutbildning för läkare inom
primärvården

Zbierka zákonov è. 293/2007

 Kuopion yliopisto

Diploma comprovativo da conclusão do
internato geral emitido pelo Ministério
da Saúde

 Tampereen yliopisto
 Turun yliopisto
Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som
utfärdas av Socialstyrelsen

Spojené
krá¾ovstvo
Ve¾kej Británie
a Severného
Írska
United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Island
Ísland

Lækningaleyfi

Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneyti
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védsko
Sverige

Názov kvalifikácie

Lichtentajnsko

The diplomas, certificates and
other titles awarded in another
State to which this Directive
applies and isted in the present
Annex

Liechtenstein

Nórsko
Norge
vajèiarsko
Suisse/Schweiz

Ude¾ujúci orgán

Doplòujúce osvedèenie ku kvalifikácii
Certificate on the completed practical
training issued by the competent
authorirties

Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus medicinae,
short form: cand. med.

Medisinsk universitetsfakulter

1. Titulaire du diplôme féderal de
médicin

Département fédéral de l´intérieur

Strana 1904

tát

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege
utstedt av kompetent offentlig
myndighet

2. Eidgenössich diplommierter
Arzt
3. Titolare di diploma federale

tát

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Belgicko

Diploma van
tandarts/Diplôme licencié en
science dentaire

 De universiteiten/Les
universités

Äèïëîìà çà âèñøå
îáðàçîâàíèå íà
îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà
ñòåïåí ‚Ìàãèñòúð’ ïî
‚Äåíòàëíà ìåäèöèíà’ ñ
ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ
‚Ìàãèñòúð-ëåêàð ïî äåíòàëíà
ìåäèöèíà’

Ôàêóëòåò ïî äåíòàëíà ìåäèöèíà
êúì Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò

Èeská republika

Diplom o ukonèení studia ve
studijním programu zubní
lékaøství (doktor)

Lékaøská fakulta univerzity
v Èeské republice

Vysvìdèení o státní
rigorózní zkouce

Zubní lékaø

Dánsko

Bevis for tandlægeeksamen
(odontologisk
kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet

Autorisation som
tandlæge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen

Tandlæge

België
Belgique
Belgien

Bulharsko

Áúëãàðèÿ

Názov profesie
Licentiaat in de
tandheelkunde/Licencié
en science dentaire

 De bevoegde Examen
 commissie Van de Vlaamse
Gemeenschap/Le Jury
compétent d´enseignement de
la Communauté française

Ëåêàð ïî äåíòàëíà
ìåäèöèíà
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Danmark

Doplòujúce osvedèenie
ku kvalifikácii

Zbierka zákonov è. 293/2007

B. Zubný lekár

Ude¾ujúci orgán

Nemecko

Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

Zahnarzt

Tartu Ülikool

Hambaarst

Eesti

Diplom hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta

Grécko

Ðôõ÷ßo ÏäovôéáôñéêÞò

ÐávåðéóôÞìéo

Ïäïíôßáôñïò Þ ÷åéñïýñãïò
ïäïíôßáôñïò

Título de Licenciado en
Odontología

El rector de una universidad

Licenciado en
odontología

Universités

Chirurgien-dentiste

France

Diplôme dEtat de docteur en
chirurgie dentaire

Írsko

 Bachelor in Dental

 Universities

 Dentist

 Royal College of Surgeons in
Ireland

 Dental practitioner

Deutschland
Estónsko

Doplòujúce osvedèenie
ku kvalifikácii

ÅëëÜò
panielsko
España
Francúzsko

Ireland

Science (B. Dent. Sc.)
 Bachelor of Dental

Názov profesie

 Dental surgeon

Surgery (BDS)
 Licentiate in Dental
Surgery (LDS)
Taliansko

Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Università

Ïäïíôéáôñéêü Óõìâïýëéï

Êýðñïò

Ðéóôïðïéçôéêü ÅããñáöÞò
ÏäïíôéÜôñïõ

Lotysko

Zobârsta diploms

Universitâtes tipa augstskola

Italia
Cyprus

Latvija

Diploma di abilitazione
allesercizio della
professione di
odontoiatra

Odontoiatra

Ïäïíôßáôñïò
Zobârsts
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tát

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Doplòujúce osvedèenie
ku kvalifikácii

Názov profesie

Litva

Auktojo mokslo diplomas,
nurodantis suteikt¹ gydytojo
odontologo kvalifikacij¹

Universitetas

Internatûros
paþymëjimas,
Nurodantis suteikt¹
gydytojo odontologo
profesinê kvalifikacij¹

Gydytojas odontologas

Diplôme dEtat de docteur en
médecine dentaire

Jury dexamen dEtat

Médecin-dentiste

Fogorvos oklevél (doctor
medicinae dentariae, röv.: dr.
med. dent.)
.
Lawrja fil-Kirurgija Dentali

Egyetem

Fogorvos

Universita´ tá Malta

.
Kirurgu Dentali

Universitair getuigschrift van
een met goed gevolg afgelegd
tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

Tandarts

Bescheid über die Verleihung
des akademischen Grades
Doktor der Zahnheilkunde

Medizinische Fakultät der
Universität

Zahnarzt

Dyplom ukoñczenia studiów
wy¿szych z tytu³em lekarz
dentysta

1. Akademia Medyczna,

Lietuva

Luxembursko
Luxembourg
Maïarsko
Magyarország
Malta

Strana 1906

tát

Malta
Nederland
Rakúsko
Österreich
Po¾sko
Polska

2. Uniwersytet Medyczny,

Lekarsko  Dentystyczny
Egzamin Pañstwowy

Lekarz dentysta

3. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego

Portugalsko
Portugal
Rumunsko
România
Slovinsko
Slovenija

Carta de curso de
licenciatura em medicina
dentária

 Faculdades

Diplomã de licenþã de medic
dentist

Universitãþi

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

 Univerza

Médico dentista
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Holandsko

 Institutos Superiores
Medic dentist
Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik/
zobozdravnica

Doktor dentalne
medicine/Doktorica
dentalne medicine
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Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Doplòujúce osvedèenie
ku kvalifikácii

Názov profesie

Fínsko

Hammaslääketieteen
lisensiaatin
tutkinto/Odontologie
licentiatexamen

 Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet

Hammaslääkäri/Tandläkare

 Turun yliopisto

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön
palvelun
hyväksymisestä/Beslut
av Rättskyddscentralen
för hälsovården om
godkännande av praktisk
tjänstgöring

Tandläkarexamen

 Universitetet i Umeå

Endast för examensbevis

Tandläkare

 Universitetet i Göteborg

som erhållits före den
1 juli 1995, ett
utbildningsbevis

Suomi/Finland

védsko
Sverige

 Oulun yliopisto

 Karolinska Institutet
 Malmö Högskola
 Bachelor of Dental
Surgery (BDS or B. Ch. D.)

United Kingdom

 Licentiate in Dental
Surgery

Island

Próf frá tannlæknadeild
Háskóla Íslands

Ísland
Lichtentajnsko
Liechtenstein

 Universities

 Dentist

 Royal Colleges

 Dental practitioner
 Dental surgeon

Tannlæknadeild Háskóla
Íslands

The diplomas, certificates
and other titles awarded in
another State to which this
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Ve¾ká Británia
a Severné Írsko

som utfärdats av
Socialstyrelsen
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tát

Directive applies and listed in
the present Annex,
accompanied by a certificate
on the completed practical
training issued by the
competent authorities
Nórsko
Norge

Suisse/Schweiz

Odontologisk
universitetsfakultet

Titulaire du diplôme fédéral
de médecindentiste,
eidgenössisch diplomierter
Zahnarzt, titolare di diploma
federale di medico-dentista

Département fédéral de
lintérieur

Strana 1907

vajèiarsko

Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus
odontologiae, short form:
cand. odont.

tát

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Belgicko

Diploma van apotheker/Diplôme de
pharmacien

 De universiteiten/Les universités

Äèïëîìà çà âèñøå îáðàçîâàíèå íà
îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí
‚Ìàãèñòúð’ ïî ‚Ôàðìàöèÿ’
ñ ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ
‚Ìàãèñòúð-ôàðìàöåâò’

Ôàðìàöåâòè÷åí ôàêóëòåò êúì
Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò

Èeská republika

Diplom o ukonèení studia ve studijním
programu farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta univerzity
v Èeské republice

Dánsko

Bevis for bestâet farmaceutisk
kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole
Zuständige Behörden

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische
Prüfung

Estónsko

Diplom proviisori õppekava läbimisest

Tartu Ülikool

Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç

ÅëëÜò

¢äåéá Üóêçóçò öáñìáêåõôéêïý
åðáããÝëìáôïò

panielsko

Título de Licenciado en Farmacia

 Ministerio de Educación y Cultura

België
Belgique
Belgien
Bulharsko

Áúëãàðèÿ

Nemecko

 De bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap/Le
Jury compétent denseignement de
la Communauté française

Eesti
Grécko

España

 El rector de una universidad
 Diplôme dEtat de pharmacien

Universités

France

 Diplôme dEtat de docteur en
pharmacie

Írsko

Certificate of Registered Pharmaceutical

Ireland

Chemist

Taliansko

Università

Italia

Diploma o certificato di abilitazione
allesercizio della professione di
farmacista ottenuto in seguito ad un
esame di Stato

Cyprus

Ðéóôïðïéçôéêü ÅããñáöÞò Öáñìáêï-ðïéïý

Óõµâïýëéï ÖáñµáêåõôéêÞò

Èiastka 133

Francúzsko

Êýðñïò

Vysvìdèení o státní závìreèné
zkouce
Zbierka zákonov è. 293/2007

Danmark

Doplòujúce osvedèenie k diplomu
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C. Farmaceut

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Lotysko

Farmaceita diploms

Universitâtes tipa augstskola
Universitetas

Lietuva

Auktojo mokslo nurodantis suteikt¹
vaistininko profesinê kvalifikacij¹

Luxembursko

Diplôme dEtat de pharmacien

Jury dexamen dEtat + visa du
ministre de léducation nationale

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister
pharmaciae, röv: mag. Pharm)

EG Egyetem

Doplòujúce osvedèenie k diplomu

Latvija
Litva

Luxembourg
Maïarsko
Magyarország
Malta
Holandsko

.
Lawrja fil-farmacija

Universita´ ta Malta

Rakúsko

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales

Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na
kierunku farmacja z tytu³em magistra

1. Akademia Medyczna

Po¾sko
Polska

Zbierka zákonov è. 293/2007

Faculteit Farmacie

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd apothekersexamen

Österreich

2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego

Portugalsko

Èiastka 133

tát

Universidades

Portugal

Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas

Rumunsko

Diplomã de licenþã de farmacist

Universitãþi
Univerza

Slovenija

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

Fínsko

Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

 Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

România
Slovinsko

Suomi/Finland
védsko

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

 Kuopion yliopisto
Apotekarexamen

Uppsala universitet

Sverige
a Severné Írsko
United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical
Chemist
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Ve¾ká Británia

Názov kvalifikácie

Lichtentajnsko

The diplomas, certificates and other
titles awarded in another State to which
this Directive applies and listed in the
present Annex, accompanied by
a certificate on the completed practical
training issued by the competent
authorities

Liechtenstein

Nórsko
Norge
vajèiarsko
Suisse/Schweiz

Vitnemå for fullført grad
candidata/candidatus pharmaciae,

Ude¾ujúci orgán

Doplòujúce osvedèenie k diplomu

Universitetsfakulter

short form: cand. pharm.
Titulaire du diplôme fédéral de
pharmacien, eidgenössisch diplomierter
Apotheker, titolare di diploma federale di
farmacista

Département fédéral de lintérieur

tát

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Belgicko

 Diploma gegradueerde
verpleger/verpleegster/Diplôme
dinfirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer)
graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

 De erkende
opleidingsinstituten/Les
établissements
denseignement
reconnus/Die
anerkannten
Ausbildungsanstalten
 De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse
Gemeenschap/Le Jury
compétent
denseignement de la
Communauté
française/Der zuständige
Prüfungsausschüß der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft

Belgique
Belgien

 Diploma in de
ziekenhuisverpleegkunde/Brevet
dinfirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet
eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
 Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet
dhospitalier(ère)/Brevet einer
Pflegeassistentin

Bulharsko

Äèïëîìà çà âèñøå îáðàçîâàíèå íà
îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí
‚Áàêàëàâúð’ ñ ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ
‚Ìåäèöèíñêà ñåñòðà’

Óíèâåðñèòåò

 Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)
 Infirmier(ère) hospitalier(ère)/
Ziekenhuisverpleger (-verpleegster)

Ìåäèöèíñêà ñåñòðà
Èiastka 133

Áúëãàðèÿ

Názov profesie

Zbierka zákonov è. 293/2007

D. Sestra

België
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tát

Ude¾ujúci orgán

Názov profesie

Èeská republika

1. Diplom o ukonèení studia ve studijním
programu oetøovatelství ve studijním oboru
veobecná sestra (bakaláø, Bc.), doplnìný
následujícím osvìdèením: Vysvìdèení o státní
závìreèné zkouce

1. Vysoká kola zøízená
nebo uznaná státem

1. Veobecná sestra

2. Diplom o ukonèení studia ve studijním oboru
diplomovaná veobecná sestra (diplomovaný
specialista, DiS.), doplnìný následujícím
osvìdèením: Vysvìdèení o absolutoriu

2. Vyí odborná kola
zøízená nebo uznaná
státem

2. Veobecný oetøovatel

Eksamensbevis efter gennemført
sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af
Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der
Krankenpflege

Staatlicher
Prüfungsausschuss

Gesundheits- und
Krankenpflegerin/Gesundheits- und
Krankenpfleger

Estónsko

Diplom õe erialal

1. Tallinna Meditsiinikool

Õde

Dánsko
Danmark
Nemecko

Eesti

2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve
Meditsiinikool

Grécko

1. ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí

2. Ðôõ÷ßï ÍïóçëåõôéêÞò Ôå÷íïëïãéêþí
Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí (Ô.Å.É.)

2. Ôå÷íïëïãéêÜ ÅêðáéäåõôéêÜ
Éäñýìáôá Õðïõñãåßï
ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí

3. Ðôõ÷ßï Áîéùìáôéêþí Íïóçëåõ-ôéêÞò

3. Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ‘Áìõíáò

4. Ðôõ÷ßï Áäåëöþí Íïóïêüìùí ðñþçí ÁíùôÝñùí
Ó÷ïëþí Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò

4. Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé
Ðñüíïéáò

5. Ðôõ÷ßï Áäåëöþí Íïóïêüìùí êáé Åðéóêåðôñéþí
ðñþçí ÁíùôÝñùí Ó÷ïëþí Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé
Ðñüíïéáò

5. Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé
Ðñüíïéáò

6. Ðôõ÷ßï ÔìÞìáôïò ÍïóçëåõôéêÞò

6. ÊÁÔÅÅ Õðïõñãåßïõ
ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí

ÅëëÜò

Äéðëùìáôïý÷ïò Þ ðôõ÷éïý÷ïò
íïóïêüìïò, íïóçëåõôÞò Þ íïóçëåýôñéá
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1. Ðôõ÷ßï ÍïóçëåõôéêÞò Ðáí/ìßïõ Áèçíþí

Zbierka zákonov è. 293/2007

Názov kvalifikácie
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tát

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Názov profesie

panielsko

Título de Diplomado universitario en Enfermería

 Ministerio de Educación
y Cultura

Enfermero/a diplomado/a

España

 El rector de una
universidad

Francúzsko

 Diplôme dEtat dinfirmier(ère)

France

 Diplôme dEtat dinfirmier(ère) délivré en vertu
du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Írsko

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The
Nursing Board)

Registered General Nurse

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo
Stato

Infermiere professionale

Äßðëùìá ÃåíéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò

ÍïóçëåõôéêÞ Ó÷ïëÞ

ÅããåãñáììÝíïò ÍïóçëåõôÞò

1. Diploms par mâsas kvalifikâcijas Iegûðanu

1. Mâsu skolas

Mâsa

2. Mâsas diploms

2. Universitâtes tipa
augstskola pamatojoties
uz Valsts eksâmenu
komisijas lçmumu

 1. Auktojo mokslo diplomas, nurodantis
suteikt¹ bendrosios praktikos slaugytojo
profesinê kvalifikacij¹

1. Universitetas

 2. Auktojo mokslo diplomas (neuniversitetinës
studijos), nurodantis suteikt¹ bendrosios
praktikos slaugytojo profesine kvalifikacij¹

2. Kolegija

Luxembursko

 Diplôme dEtat dinfirmier

Infirmier

Luxembourg

 Diplôme dEtat dinfirmier hospitalier gradué

Ministère de léducation
nationale, de la formation
professionnelle et des
sports

Maïarsko

1. Ápoló bizonyítvány

1. Iskola

Ápoló

Magyarország

2. Diplomás ápoló oklevél

2. Egyetem/fõiskola

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél

3. Egyetem

Lawrja jew diploma fl-istudji talinfermerij

Universita´ ta Malta

Ireland
Taliansko
Italia
Cyprus

Êýðñïò
Lotysko
Latvija

Litva
Lietuva

Malta

Bendrosios praktikos slaugytojas

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

Èiastka 133

Infirmer(ère)

Zbierka zákonov è. 293/2007

Le ministère de la santé
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tát

Ude¾ujúci orgán

Názov profesie

Holandsko

1. Diplomas verpleger A, verpleegster A,
verpleegkundige A

1. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie

Verpleegkundige

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare
Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere
Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige
 Kwalificatieniveau 4

4. Door een van
overheidswege
aangewezen
pleidingsinstelling

5. Diploma hogere beroepsopleiding
verpleegkundige  Kwalificatieniveau 5

5. Door een van
overheidswege
Aangewezen
opleidingsinstelling

1. Diplom als Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester, Diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger

1. Schule für allgemeine
Gesundheits- und
Krankenpflege

2. Diplom als Diplomierte Krankenschwester,
Diplomierter Krankenpfleger

2. Allgemeine
Krankenpflegeschule

Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na
kierunku pielêgniarstwo z tytu³em magister
pielêgniarstwa

Instytucja prowadz¹ca
kszta³cenie na poziomie
wy¿szym uznana przez
w³aciwe w³adze (Institución
de enseñanza superior
reconocida por las
autoridades competentes)

Nederland

Rakúsko
Österreich

Po¾sko
Polska

 Diplomierte Krankenschwester
 Diplomierter Krankenpfleger

Zbierka zákonov è. 293/2007

Názov kvalifikácie
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tát

Pielêgniarka

Strana 1913

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Názov profesie

Portugalsko

1. Diploma do curso de enfermagem geral

1. Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em
enfermagem

2. Escolas Superiores de
Enfermagem

3. Carta de curso de licenciatura em
enfermagem

3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saúde

1. Diplomã de absolvire de asistent medical
generalist cu studii superioare de scurtã
duratã

1. Universitãþi

2. Diplomã de licenþã de asistent medical
generalist cu studii superioare de lungã
duratã

2. Universitãþi

1. Univerza

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik

Fínsko

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1. Terveydenhuoltooppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter

Portugal

Rumunsko
România

Suomi/Finland

2. Visoka strokovna ola

Asistent medical generalist

Diplomirana medicinska
sestra/Diplomirani zdravstvenik
Sairaanhoitaja/Sjukskötare

2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
och det sociala området, sjukskötare (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshögskolor

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

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

Various

 State Registered Nurse

Island

1. B. Sc. í hjúkrunarfræði

1. Háskóli Ísland

Ísland

2. B. Sc. í hjúkrunarfræði

2. Háskólinn á Akureyri

3. Hjúkrunarpróf

3. Hjúkrunarskóli Íslands

védsko

Zbierka zákonov è. 293/2007

Slovinsko

Strana 1914

tát

Sverige
Spojené
krá¾ovstvo Ve¾kej
Británie
a Severného
Írska

 Registered General Nurse

United Kingdom

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles
awarded in another State to which this Directive
applies and listed in the present Annex

Èiastka 133

Lichtentajnsko

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Nórsko

Vitnemål for bestått sykepleierutdanning

Høgskole

Infirmiére diplômée en soins généraux, infirmier
diplômé en soins généraux, diplomierte
Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege,
diplomierter Krankenpfleger in allgemeine
Krankenpflege, infermiera diplomata in cure
generali, infermiere diplomato in cure generali

Conférence des directeurs
cantonaux des affaires
sanitaires

Názov profesie

Norge
vajèiarsko
Suisse/
Schweiz

Èiastka 133

tát

E. Pôrodná asistentka
Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné osvedèenie
o kvalifikácii

Belgicko

Diploma van vroedvrouw/Diplôme
daccoucheuse

 De erkende opleidingsinstituten/Les
établissements denseignement

Vroedvrouw/Accoucheuse

België

 De bevoegde Examencommissie van
de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury
compétent denseignement de la
Communauté française

Belgique
Belgien

Äèïëîìà çà âèñøå îáðàçîâàíèå íà
îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí
‚Áàêàëàâúð’ ñ ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ
‚Àêóøåðêà’

Óíèâåðñèòåò

Àêóøåðêa

1. Diplom o ukonèení studia ve studijním
programu oetøovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka (bakaláø, Bc.)
 Vysvìdèení o státní závìreèné zkouce

1. Vysoká kola zøízená nebo uznaná
státem

Porodní asistentka/
porodní asistent

2. Diplom o ukonèení studia ve studijním
oboru diplomovaná porodní asistentka
(diplomovaný specialista, DiS.
 Vysvìdèení o absolutoriu)

2. Vyí odborná kola zøízená nebo
uznaná státem

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

Jordemoder

Staatlicher Prüfungsausschuss

 Hebamme

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für
Hebammen und Entbindungspfleger

Estónsko

Diplom ämmaemanda erialal

1. Tallinna Meditsiinikool

Bulharsko

Áúëãàðèÿ
Èeská republika

Dánsko

Zbierka zákonov è. 293/2007

tát

Danmark

Eesti

 Entbindungspfleger
2. Tartu Meditsiinikool

 Ämmaemand
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Nemecko

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné osvedèenie
o kvalifikácii

Grécko

1. Ðôõ÷ßï ÔµÞµáôïò ÌáéåõôéêÞò Ôå÷íïëïãéêþí
Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõµÜôùí (Ô.Å.É.)

1. Ôå÷íïëïãéêÜ ÅêðáéäåõôéêÜ
Éäñýµáôá (Ô.Å.É.)

– Ìáßá
– ÌáéåõôÞò

2. Ðôõ÷ßï ôïõ ÔµÞµáôïò Ìáéþí ôçò ÁíùôÝñáò
Ó÷ïëÞò Óôåëå÷þí Õãåßáò êáé Êïéíùí. Ðñüíïéáò
(ÊÁÔÅÅ)

2. ÊÁÔÅÅ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò
êáé ÈñçóêåõµÜôùí

3. Ðôõ÷ßï Ìáßáò ÁíùôÝñáò Ó÷ïëÞò Ìáéþí

3. Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò

panielsko

 Título de Matrona

Ministerio de Educación y Cultura

España

 Título de Asistente obstétrico (matrona)

ÅëëÜò
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tát

 Matrona
 Asistente obstétrico

 Título de Enfermería obstétricaginecológica
Diplôme de sage-femme

LEtat

Sage-femme

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

Midwife

Diploma dostetrica

Scuole riconosciute dallo Stato

Ostetrica

Δßðëùµá óôï µåôáâáóéêü ðñüãñáµµá ÌáéåõôéêÞò

ÍïóçëåõôéêÞ Ó÷ïëÞ

ÅããåãñáµµÝíç Ìáßá

Lotysko

Diploms par vecmâtes kvalifikâcijas

Mâsu skolas

Vecmâte

Latvija

iegûðanu

France
Írsko
Ireland
Taliansko
Italia
Cyprus

Êýðñïò

Zbierka zákonov è. 293/2007

Francúzsko

Èiastka 133

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné osvedèenie
o kvalifikácii

Litva

1. Auktojo mokslo diplomas, nurodantis
suteikt¹ bendrosios praktikos slaugytojo
profesinê kvalifikacijà, ir profesinës
kvalifikacijos paþymëjimas, nurodantis
suteiktà akuðerio profesinæ kvalifikacijà
 Paþymëjimas, liudijantis profesinê praktik¹
akuerijoje

1. Universitetas

Akueris

2. Aukðtojo mokslo diplomas (neuniversitetinës
studijos), nurodantis suteiktà bendrosios
praktikos slaugytojo profesinæ kvalifikacijà, ir
profesinës kvalifikacijos paþymëjimas,
nurodantis suteikt¹ akuerio profesinê
kvalifikacij¹
 Paþymëjimas, liudijantis profesinæ praktikà
akuðerijoje

2. Kolegija

3. Auktojo mokslo diplomas (neuniversitetinës
studijos), nurodantis suteiktà akuðerio
profesinæ kvalifikacijà

3. Kolegija

Diplôme de sage-femme

Ministère de léducation nationale, de la
formation professionnelle et des sports

Sage-femme

Szülésznõ bizonyítvány

Iskola/fõiskola

Szülésznõ

Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel

Universita´ ta Malta

Qabla

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
erkende opleidings-instellingen

Verloskundige

Hebammen-Diplom

 Hebammenakademie

Hebamme

Lietuva

Luxembursko
Luxembourg
Maïarsko
Magyarország
Malta
Malta
Holandsko
Nederland
Rakúsko
Österreich
Po¾sko
Polska
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Názov kvalifikácie
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tát

 Bundeshebammenlehranstalt
Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na
kierunku po³o¿nictwo z tytu³em magister
po³o¿nictwa

Instytucja prowadz¹ca kszta³cenie na
poziomie wy¿szym uznana przez
w³aciwe w³adze (Vyia vzdelávacia
intitúcia uznaná príslunými orgánmi)

Po³o¿na

Strana 1917

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné osvedèenie
o kvalifikácii

Portugalsko

1. Diploma de enfermeiro especialista em
enfermagem de saúde materna e obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem

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

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura)
de especialização em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

3.  Escolas Superiores de
Enfermagem

Diplomã de licenþã de moaºã

Universitãþi

Moaºã

1. Univerza

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
diplomirana babica/diplomirani babièar

Diplomirana
babica/Diplomirani
babièar

Fínsko

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/
Hälsovårdsläroanstalter

2. Sosiaali-ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö
(AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
och det sociala området, barnmorska (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

Barnmorska

Various

Midwife

United Kingdom

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

Island

1. Embættispróf í ljósmóðurfræði

1. Háskóli Íslands

2. Próf í ljósmæðrafræðum

2. Ljósmæðraskóli Íslands

Portugal

Rumunsko

Strana 1918
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 Escolas Superiores de Saúde

România

Suomi/Finland

védsko

2. Visoka strokovna ola

Kätilö/Barnmorska
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Slovinsko

Sverige
Ve¾ká Británia

Ísland
Lichtentajnsko

The diplomas, certificates and other titles
awarded in another State to which this Directive
applies and listed in the present Annex

Nórsko

Vitnemål for bestått jordmorutdanning

Norge

Hogskole
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Liechtenstein

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

vajèiarsko

Sage-femme diplômée, diplomierte Hebamm,
levatrice diplomata

Conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires

Suisse/Schweiz

Sprievodné osvedèenie
o kvalifikácii
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Príloha è. 5
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

ZOZNAM TUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU TRUKTÚROU
k § 12 ods. 1 písm. b) bodu 1b a § 12 ods. 2
V Spojenom krá¾ovstve:
Regulované túdium vedúce k akreditovaným tátnym odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo v kótsku k akreditovaným kótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 tátnej truktúry odborných kvalifikácií vo Ve¾kej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
 Úroveò 3: kompetencie v irokom rozsahu rôznych pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väèina je zloitá a nerutinná. Je tu znaèná zodpovednos a autonómia, èasto sa vyaduje kontrola
alebo vedenie inými.
 Úroveò 4: kompetencie v irokom rozsahu zloitých technických alebo odborných pracovných èinností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupòom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Èasto sa vyskytuje zodpovednos za prácu iných a prerozde¾ovanie zdrojov.
V Nemecku:
Tieto regulované tudijné odbory:
 regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolaní technického asistenta [technische(r) Assistent(in)], obchodného asistenta [kaufmännische(r) Assistent(in)], sociálnych povolaní (soziale Berufe) a povolania tátom
autorizovaného intruktora dýchania a výslovnosti [staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)]
s celkovým trvaním najmenej trinás rokov, ktoré vyadujú úspené zakonèenie stredokolského túdia (mittlerer
Bildungsabschluss) a ktoré pozostávajú:
i) najmenej z trojroènej1) odbornej prípravy v odbornej kole (Fachschule) zakonèenej skúkou, a tam, kde je to
vhodné, doplnenej jednoroèným alebo dvojroèným pecializaèným túdiom, tie zakonèeným skúkou, alebo
ii) najmenej z dvaapolroènej odbornej prípravy v odbornej kole (Fachschule) zakonèenej skúkou a doplnenej
praxou s trvaním najmenej es mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej es mesiacov
v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iii) najmenej z dvojroènej prípravy v odbornej kole (Fachschule) zakonèenej skúkou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení,
 regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania tátom autorizovaného [staatlich geprüfte(r)] technika
[Techniker(in)], obchodného ekonóma [Betriebswirt(in)], dizajnéra [Gestalter(in)] a rodinného opatrovate¾a
[Familienpfleger(in)] s celkovým trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpokladom je úspené ukonèenie povinnej kolskej dochádzky alebo rovnocenného vzdelávania a odbornej prípravy (v dåke najmenej devä rokov) a úspené ukonèenie túdia na uèòovskej kole (Berufsschule) s trvaním najmenej tri roky, ktoré zahrnujú,
po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, riadne túdium a odbornú prípravu trvajúce najmenej dva roky alebo
túdium a odbornú prípravu popri zamestnaní s porovnate¾ným trvaním,
 regulované vzdelávanie a regulované túdium popri zamestnaní s celkovým trvaním najmenej pätnás rokov, nevyhnutným predpokladom je, veobecne povedané, úspené ukonèenie povinnej kolskej dochádzky (najmenej devä rokov) a odborné vzdelávanie (bene tri roky), ktoré vo veobecnosti zahàòa najmenej dva roky praxe (vo väèine
prípadov tri roky) a skúku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo veobecnosti obsahuje najmenej dva roky praxe (vo väèine prípadov tri roky) a skúku v rámci túdia popri zamestnaní, ktoré vo veobecnosti
zahàòa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbený s praxou (najmenej 1 000 hodín) alebo riadne túdium (najmenej
jeden rok).
V Holandsku:
 regulovaná odborná príprava v celkovej dåke najmenej pätnás rokov, ktorej nutným predpokladom je úspené
ukonèenie osemroèného základného vzdelávania a tyroch rokov stredného veobecného vzdelávania (MAVO)
alebo prípravného odborného vzdelávania (VBO) alebo veobecného stredného vzdelania vyej úrovne a ktoré
vyadujú ukonèenie trojroèného alebo tvorroèného kurzu na vyej odbornej kole pre stredokolský odborný výcvik (MBO), ukonèená skúkou,
 regulovaná odborná príprava v celkovej dåke najmenej estnás rokov, ktorej nutným predpokladom je úspené
ukonèenie osemroèného základného vzdelávania a najmenej tvorroèného prípravného odborného vzdelávania
1

) Minimálna dåka sa môe skráti z troch rokov na dva roky, ak má dotyèná osoba kvalifikáciu potrebnú na prijatie na univerzitu (Abitur), t. j. trinás rokov predchádzajúceho túdia a odbornej prípravy, alebo kvalifikáciu potrebnú na prijatie na Fachhochschule
(Fachhochschulreife), t. j. dvanás rokov predchádzajúceho vzdelávania a odbornej prípravy.
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(VBO) alebo vyej úrovne veobecného stredného vzdelania, ktoré vyadujú ukonèenie najmenej tvorroèného
odborného výcviku v systéme uèòovskej prípravy, pozostávajúcom z najmenej jedného dòa teoretického vyuèovania na vyej odbornej kole kadý týdeò a z praktickej odbornej prípravy v ostatných dòoch v stredisku praktického odborného výcviku alebo vo firme, a ukonèenej skúkou druhého alebo tretieho stupòa.
V Rakúsku:
 Odborná príprava na vyích odborných kolách (Berufsbildende Hohere Schulen) a zariadeniach vyieho
vzdelávania pre po¾nohospodárstvo a lesné hospodárstvo (Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten)
vrátane osobitných foriem (einschliesslich der Sonderformen), ktorých truktúra a úroveò je urèená zákonmi,
inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Tieto tudijné odbory majú celkovú dåku najmenej trinás rokov a pozostávajú z päroèného odborného vzdelávania, ktoré je ukonèené úspeným vykonaním závereènej skúky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii.
 Odborná príprava v majstrovských kolách (Meisterschulen), v majstrovských triedach (Meisterklassen),
v priemyselných majstrovských kolách (Werkmeisterschulen) alebo v kolách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov (Bauhandwerkerschulen), ktorých truktúra a úroveò sú urèené zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Toto túdium má celkovú dåku najmenej trinás rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej kolskej dochádzky,
po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v odbornej kole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy vo firme a súbene v uèòovskej kole (Berufsschule), prièom obe sú ukonèené skúkou a doplnené úspeným
ukonèením najmenej jednoroèného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej kole pre dielovedúcich (Werkmeisterschule) alebo v kole pre stavebných remeselníkov (Bauhandwerkerschule). Vo väèine prípadov je ich celková dåka najmenej pätnás rokov, èo zahàòa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza túdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín).
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Príloha è. 6
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

ÈINNOSTI TÝKAJÚCE SA KATEGÓRIÍ ODBORNEJ PRAXE UVEDENÝCH V § 22
Zoznam I

1. Výroba textilu
Výroba a spracovanie textilných materiálov na vlnárskych strojoch
Výroba a spracovanie textilných materiálov na bavlnárskych strojoch
Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie hodvábu
Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie ¾anu a konope
Ostatné odvetvia textilných vlákien (juta, tvrdé vlákna atï.), povraznícky tovar
Výroba pletených a háèkovaných výrobkov
Koneèná úprava textilu
Ostatné textilné odvetvia
2. Výroba obuvi a ostatného obleèenia a lôkovín
Strojová výroba obuvi (okrem koe alebo dreva)
Ruèná výroba a oprava obuvi
Výroba odevov (okrem kouín)
Výroba matracov a lôkovín
Odvetvia spracovania koí a kouín
3. Výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku
Pílenie a priemyselná príprava dreva
Výroba drevených polotovarov
Sériová výroba drevených stavebných komponentov vrátane podláh
Výroba drevených nádob
Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku)
Výroba výrobkov zo slamy, z korku, koikárskych výrobkov, prúteného pletiva a výrobkov z rákosia; výroba kief
4. Výroba dreveného nábytku
5. Výroba papiera a papierenských výrobkov
Výroba celulózy, papiera a kartónu
Spracovanie papiera a kartónu a výroba výrobkov z celulózy
6. Tlaèiarenské, vydavate¾ské a súvisiace odvetvia
7. Koiarsky priemysel
Koelune a závody na spracovanie koe
Výroba koených výrobkov
8. Výroba gumených a plastických výrobkov, syntetických vlákien a krobových výrobkov
Spracovanie gumy a azbestu
Spracovanie plastických hmôt
Výroba syntetických vlákien
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9. Chemický priemysel
Výroba materiálov na chemickej báze a ïalie spracovanie takýchto materiálov
pecializovaná výroba chemických výrobkov, predovetkým na priemyselné a po¾nohospodárske úèely (vrátane výroby na priemyselné spracovanie tukov a olejov rastlinného alebo ivoèíneho pôvodu)
pecializovaná výroba chemických výrobkov, predovetkým na pouitie v domácnostiach alebo kanceláriách (okrem
výroby lieèiv a farmaceutických výrobkov)
10. Ropný priemysel
Výroba nekovových minerálnych produktov
Výroba výrobkov zo truktúrovanej hliny
Výroba skla a sklených výrobkov
Výroba keramických výrobkov vrátane ohòovzdorných výrobkov
Výroba cementu, vápna a sadry
Výroba truktúrovaných materiálov z betónu, cementu a zo sadry
Kamenárstvo a výroba iných nekovových minerálnych produktov
11. Výroba a primárna úprava elezných a neelezných kovov
eleziarsky a oceliarsky priemysel [pod¾a definície v zmluve ECSC (Európskeho spoloèenstva pre uhlie a oce¾) vrátane integrovaných koksární vo vlastníctve oceliarní]
Výroba oce¾ových rúr
ahanie drôtu, ahanie za studena, spracovanie za studena, valcovanie pásov za studena, tvárnenie za studena
Výroba a primárna úprava neelezných kovov
Zlievarne elezných a neelezných kovov
12. Výroba kovových výrobkov (okrem strojov a dopravnej techniky)
Kovanie, tvrdé lisovanie a tvrdé stláèanie
Sekundárna úprava a povrchová úprava
Kovové kontrukcie
Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov
Výroba nástrojov, náradia a hotových kovových výrobkov (okrem elektrických zariadení)
Doplnkové èinnosti v strojárstve
13. Výroba strojov okrem elektrických strojov
Výroba po¾nohospodárskych strojov a traktorov
Výroba kancelárskych strojov
Výroba kovoobrábacích a iných obrábacích strojov a prísluenstva a nástavcov pre tieto stroje a pre iné mechanické
nástroje
Výroba textilných strojov a prísluenstva, výroba ijacích strojov
Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov a pre chemické a príbuzné odvetvia
Výroba zariadení a strojov pre bane, zlievarne eleza a ocele a pre stavebný priemysel; výroba zariadení na mechanickú manipuláciu
Výroba prenosových zariadení
Výroba strojov na iné pecifické priemyselné úèely
Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení
14. Elektrotechnika
Výroba elektrických vedení a káblov
Výroba motorov, generátorov, transformátorov, rozvodní a iných podobných zariadení pre zásobovanie elektrickou
energiou
Výroba elektrických zariadení na priame komerèné pouitie
Výroba telekomunikaèných zariadení, meraèov, iných meracích zariadení a elektrických zdravotníckych prístrojov
Výroba elektronických zariadení, rádiových a televíznych prijímaèov, audiozariadení
Výroba elektrických spotrebièov na pouitie v domácnostiach
Výroba lámp a osvet¾ovacích zariadení
Výroba batérií a akumulátorov
Oprava, montá a pecializovaná intalácia elektrických zariadení
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15. Výroba dopravných zariadení
Výroba motorových vozidiel a ich èastí
Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov
Výroba motocyklov a bicyklov a ich èastí
Výroba dopravných zariadení, ktoré nie sú klasifikované v iných skupinách
16. Rôzne výrobné odvetvia
Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov
Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a ortopedických pomôcok (okrem ortopedickej obuvi)
Výroba fotografických a optických zariadení
Výroba a oprava hodín
Klenotníctvo a spracovanie drahých kovov
Výroba a oprava hudobných nástrojov
Výroba hier, hraèiek a portových a atletických potrieb
Ostatné výrobné odvetvia
17. Stavebníctvo
Stavebníctvo (nepecializované); demolácie
Výstavba budov (obytných alebo iných)
Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov, elezníc atï.
Intalaèné práce
Dekorácie a koneèná úprava
18. Odvetvia vyrábajúce ivoèíne a rastlinné tuky a oleje
Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov)
Zabíjanie jatoèných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa
Výroba mlieka a mlieènych výrobkov
Konzervovanie a uchovávanie ovocia a zeleniny
Konzervovanie a uchovávanie rýb a iných darov mora
Výroba obilných výrobkov v mlynoch
Výroba pekárenských výrobkov vrátane suchárov a keksov
Cukrovarnícky priemysel
Výroba kakaa, èokolády a cukroviniek
Výroba rôznych potravinárskych výrobkov
19. Výroba nápojov
Výroba etylalkoholu fermentáciou, výroba kvasníc a liehovín
Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu
Výroba piva a sladu
Výroba nealkoholických nápojov a vody sýtenej oxidom uhlièitým
Výroba gumových výrobkov, plastických hmôt, umelých a syntetických vlákien a krobových výrobkov
Výroba krobových výrobkov
Kaderníctva (okrem sluieb pedikúry a odborných kôl pre kozmetikov)

Zoznam II
Rybolov
Rybolov vo vnútrozemských vodách
Výroba dopravných zariadení
Stavba a oprava lodí
Výroba eleznièných zariadení
Výroba lietadiel (vrátane kozmických zariadení)
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Èinnosti spojené s dopravou a èinnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín
Sluby spacích a jedálenských vozòov; údrba eleznièného parku v opravovniach; èistenie vozòov
Údrba zariadení pre mestskú, prímestskú a medzimestskú dopravu
Údrba zariadení pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové vozidlá, autokary, taxíky)
Prevádzka a údrba sluieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, tunely a mýtne mosty, skladiská tovaru, parkoviská, autobusové a elektrièkové depá)
Èinnosti spojené s vnútrozemskou vodnou dopravou (prevádzka a údrba vodných ciest, prístavov a iných zariadení
pre vnútrozemskú vodnú dopravu; vleèné a pilotovacie sluby v prístavoch, umiestòovanie bójí, nakladanie a vykladanie lodí a iné podobné èinnosti, napr. pomoc lodiam pri haváriách, vleèenie a prevádzka èlnových kôlní)
Komunikácie: potové sluby a komunikácie
Osobné sluby
Práèovne a pracie sluby, chemické èistenie a farbenie
Fotografické túdiá: portréty a komerèné fotografovanie, okrem urnalistických fotografov
Osobné sluby inde nezaradené (údrba a èistenie budov alebo len ubytovanie)
Ambulantné vykonávanie èinností
a) nákup a predaj tovaru:
 ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo poulièní predavaèi,
 v krytých trniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch,
b) èinnosti, na ktoré sa vzahujú u prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vyluèujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto èinností,
c) organizovanie, ponúkanie na predaj a priamy alebo provízny predaj jednotlivých alebo hromadných poloiek (doprava, ubytovanie, stravovanie, výlety atï.) pre cestu alebo pobyt, bez oh¾adu na dôvody cestovania [èlánok 2 B)
písm. a)],
d) vykonávanie èinnosti sprostredkovate¾a medzi poskytovate¾mi rôznych spôsobov dopravy a osobami, ktoré odosielajú a prijímajú tovar, a vykonávanie súvisiacich èinností:
 uzatváraním zmlúv s prepravcami v mene príkazcov;
 zvolením spôsobu prepravy, firmy a trasy, ktorá je najrentabilnejia pre príkazcu;
 zabezpeèením technických aspektov prepravnej operácie (napr. balenie poadované pre prepravu), vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. zabezpeèenie dodávok ¾adu pre chladiace vozy);
 vybavovaním formalít spojených s prepravou, ako je príprava nákladných listov; spájaním a rozde¾ovaním zásielok;
 koordináciou rôznych etáp prepravy, zabezpeèovaním tranzitu, opätovnej nakládky, prekládky a iných ukonèovacích operácií;
 prípravou nákladu, peditérov a dopravcov a zabezpeèovaním dopravných prostriedkov pre osoby, ktoré expedujú alebo prijímajú zásielky tovaru,
e) prepoèítaním dopravných nákladov a podrobnou kontrolou úètov,
f) prijímaním urèitých doèasných alebo trvalých opatrení v mene alebo v zastúpení majite¾a lode alebo námorného
prepravcu (s prístavnými orgánmi, obchodníkmi predávajúcimi lodné potreby a zásoby atï.).

Zoznam III
1. Èinnosti samostatne zárobkovo èinných osôb vo ve¾koobchode okrem ve¾koobchodu s medicínskymi a farmaceutickými produktmi, toxickými produktmi a patogénmi a s uhlím (ex skupina 611).
2. Odborné èinnosti sprostredkovate¾a, ktorý je jednou alebo viacerými osobami oprávnený a poverený rokova alebo
uzatvára obchodné transakcie v mene a na úèet týchto osôb.
3. Odborné èinnosti sprostredkovate¾a, ktorý sprostredkúva kontakty osôb, ktoré chcú priamo uzatvori medzi sebou zmluvu, prièom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo pripravuje ich obchodné transakcie, alebo pomáha
pri ich realizácii.
4. Odborné èinnosti sprostredkovate¾a, ktorý uzatvára obchodné transakcie vo vlastnom mene, prièom vak zastupuje iné osoby.
5. Odborné èinnosti sprostredkovate¾a, ktorý vykonáva ve¾koobchodný predaj na drabe v mene iných osôb.
6. Odborné èinnosti sprostredkovate¾a, ktorý chodí z domu do domu s cie¾om získa objednávky.
7. Poskytovanie sluieb vo forme odborných èinností, ktoré vykonáva sprostredkovate¾ zamestnaný v jednom alebo
vo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo u remeselníkov.
8. Maloobchod
9. Prenájom zariadených izieb
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10. Poièiavanie èistej bielizne za poplatok
11. Poièiavanie odevov za poplatok
12. Retaurácie, kaviarne, vinárne a iné podniky podávajúce jedlá a pitie
13. Hotely, ubytovne, táboriská a iné ubytovacie zariadenia
14. Banky a iné finanèné intitúcie
15. Spoloènosti skupujúce patenty a licenèné spoloènosti
16. Doprava
 cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami,
 potrubná preprava kvapalných uh¾ovodíkov a iných kvapalných chemických produktov
18. Obecné sluby
19. Kninice, múzeá, botanické a zoologické záhrady
20. Rekreaèné sluby
21. Rekreaèné sluby, ktoré nie sú zaradené inde: portové èinnosti (portové ihriská, organizácia portového vybavenia atï.) okrem èinností portových intruktorov, hry (závodné stajne, miesta pre hry, jazdecké koly atï.),
ostatné rekreaèné èinnosti (cirkusy, zábavné parky a iné zábavné zariadenia).
22. Osobné sluby
23. Domáce sluby
24. Osobné sluby, ktoré nie sú zaradené inde, okrem portových a zdravotných masérov a horských vodcov, rozdelené do týchto skupín: dezinfekcia a odstraòovanie kodcov, poièiavanie atstva a skladovacie zariadenia, sobáne kancelárie a podobné sluby, astrológia, vetenie a podobne, hygienické sluby a súvisiace èinnosti, pohrebníctvo a údrba cintorínov, kuriéri a tlmoèníci  sprievodcovia.
25. Ambulantné vykonávanie týchto èinností:
a) nákup a predaj tovaru:
 ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo poulièní predavaèi,
 v krytých trniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch,
b) èinnosti, na ktoré sa vzahujú u prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vyluèujú alebo neuvádzajú ambulantné
vykonávanie takýchto èinností.
26. Nájom eleznièných vozòov alebo vagónov na prepravu osôb alebo tovaru
27. Sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu lodí
28. Príprava, dohodnutie a uzatváranie zmlúv o preprave vysahovalcov
29. Prijímanie vetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestòujúcej osoby buï pri colnej kontrole, alebo mimo nej, v skladoch, vo veobecných skladitiach, v skladitiach nábytku, chladiaròach, silách atï.
30. Vydávanie príjemky za skladovaný predmet alebo tovar umiestòujúcej osobe
31. Poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre doèasne umiestnený dobytok, ktorý èaká na predaj alebo poèas tranzitu na trh alebo z trhu
32. Vykonávanie technických kontrol alebo hodnotenia motorových vozidiel
33. Meranie, váenie a kalibrácia tovarov
Vylúèené èinnosti
Poièiavanie po¾nohospodárskych strojov za poplatok
Nehnute¾nosti, prenájom majetku
Poièiavanie automobilov, vozov a koòov za poplatok
Poièiavanie eleznièných vozòov a vagónov za poplatok
Prenájom strojov obchodným podnikom
Rezervácia miest v kinách a prenájom kinematografických filmov
Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení
Poièiavanie èlnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné hry alebo hry zruènosti za poplatok
Prenájom zariadených izieb
Poièiavanie èistej bielizne za poplatok
Poièiavanie odevov za poplatok
Salóny krásy a sluby manikúry, okrem sluieb pedikúry a odborných kôl pre kozmetikov a kaderníkov
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Príloha è. 7
k zákonu è. 293/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska
upravujú urèité smernice v oblasti vo¾ného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
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294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 99 ods. 4 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 22. júna 2007 è. 110.312/2007, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky zo 17. marca 2006
è. 113.688/2006, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie è. 170/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2007.
Do opatrenia mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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