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mecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabu¾ke a osvedèenie vydané oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala èinnos• všeobecného lekára v Nemecku najmenej poèas troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu pä•roèného obdobia pred vydaním osvedèenia,
dokladom vydaným príslušným orgánom iného èlenského štátu osvedèujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je èlenským štátom, uznal za rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto èlenskom štáte, ktorý je uvedený v tabu¾ke,
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Èeskoslovenska pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Èeskej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má
na území Èeskej republiky rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Èeskej republike, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Èeskej republiky, ktoré
osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Èeskej republiky vykonávala povolanie lekára na území
Èeskej republiky najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich
dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na
území Estónska rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Estónsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedèuje, že táto osoba
v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie lekára na území Estónska poèas najmenej troch po
sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na
území Lotyšska rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Lotyšsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie lekára na území Lotyšska najmenej poèas troch po sebe
nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na území
Litvy rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Litve, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by•
priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie lekára na území Litvy najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa zaèalo na území bývalej Juhoslávie
pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilos• má na území Slovinska
rovnakú platnos• ako odborná spôsobilos• získaná v Slovinsku, uvedená v tabu¾ke. K takému potvrdeniu musí by•
priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade s právnymi
predpismi Slovinska vykonávala povolanie lekára na území Slovinska najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia.
B. V kategórii zubný lekár

Ako vysokoškolské doktorské vzdelanie v odbore zubné lekárstvo získané na území Slovenskej republiky v kategórii zubný lekár sa uznáva
a) vzdelanie doložené dokladmi pod¾a tejto tabu¾ky:

Krajina

Názov kvalifikácie

Belgicko /Belgique/
België /Belgien/

— Diploma van tandarts
— Diplôme de licencié en
science dentaire

Dánsko /Danmark/

Bevis for tandlægeeksamen
(odontologisk
kandidateksamen)
Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung
Pstvßo OdomsiasqijÞy

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii

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

–

PamepirsÞlio

–

Autorisation som
tandlæge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
–
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Krajina
Španielsko
/España/
Francúzsko
/France/
Island
Írsko /Ireland/

Taliansko /Italia/

Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/

Luxembursko
/Luxembourg/
Holandsko
/Nederland/

Nórsko /Norwey/

Rakúsko
/Österreich/

Portugalsko
/Portugal/
Fínsko
/Suomi/Finland/

Švédsko /Sverige/
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Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii

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

El rector de una
Universidad
Universités

–

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

–

Università

Diplomy, osvedèenia a iné
tituly udelené v inom štáte,
uvedené v tejto tabu¾ke
a v súvisiacich bodoch
Diplôme d’Etat de docteur
en médecine dentaire
Universitair getuigschrift
van een met
goed gevolg afgelegd
tandartsexamen
Bevis for bestàtt
odontologisk
embetseksamen
Bescheid über die
Verleihung des akademischen Grades ´Doktor
der Zahnheilkunde´.
Carta de curso de
licenciatura em medicina dentária
Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinto/
odontologie
licentiatexamen

–

Jury d’examen d’Etat

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

Faculteit Tandheelkunde

–

Fakulta zubného lekárstva
univerzity

–

Medizinische Fakultät der
Universität

–

Faculdade/Institutos
Superiores

–

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

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå
Universitetet i Göteborg
Karolinska Institutet
Malmö Högskola

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

–

–
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Eidgenössisch diplomierter
Zahnarzt/titulaire du
diplôme fédéral de
médecin-dentiste/titolare
di diploma federale di
medico-dentista
Bachelor of Dental Surgery
(BDS or B. Ch. D.)
/Licentiate in Dental
Surgery
Diplom o ukonèení studia
ve studijním programu
zubní lékaøství (doktor
zubního lékaøství,
Dr. med. Dent.)
Diplom hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta
Ðéóôïðïéçôéêü ÅããñáöÞò
ÏäïíôéÜôñïõ

Federálne ministerstvo
vnútra

–

Universities/Royal
Colleges

–

Lékaøská fakulta
univerzity v Èeské
republice

Vysvìdèení o státní
rigorózní zkoušce

Tartu Ülikool

–

Ïäïíôéáôñéêü Óõìâïýëéï

–

Zobârsta diploms

Universitâtes tipa augstskola

Litva /Lietuva/

Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteikt¹ gydytojo
odontologo kvalifikacij¹

Universitetas

Rezidenta diploms par
zobârsta pçcdiploma
izglîtîbas programmas
pabeigðanu, ko izsniedz
universitâtes tipa
augstskola un “Sertifikâts”
– kompetentas iestâdes
izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir
nokârtojusi sertifikâcijas
eksâmenu zobârstniecîbâ
Internatûros paþymëjimas,
nurodantis suteikt¹
gydytojo odontologo
profesinê kvalifikacij¹

Maïarsko
/Magyarország/

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

Egyetem

–

Malta /Malta/

Lawrja fil- KirurŸija
Dentali
Dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych
z tytu³em „lekarz dentysta“

Universita` ta Malta

–

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

Lekarsko - Dentystyczny
Egzamin Pañstwowy

Švajèiarsko
/Switzerland/

Spojené krá¾ovstvo
Ve¾kej Británie
a Severného Írska
/United Kingdom/
Èeská republika
/Èeská republika/

Estónsko /Eesti/
Cyperská republika
/Êýðñïò/
Lotyšsko /Latvija/

Po¾sko /Polska/

Slovinsko
/Slovenija/

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

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik
/zobozdravnica

b) vzdelanie doložené dokladom o získaní vzdelania v príslušnom èlenskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabu¾ke, ale je doplnený osvedèením príslušného orgánu èlenského štátu o tom, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabu¾ke. V osvedèení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o získaní
vzdelania v príslušnom èlenskom štáte, z ktorého vyplýva, že spåòa všetky minimálne požiadavky uvedené v príslušnom
predpise a že èlenský štát, ktorý ho vydáva, považuje ho za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabu¾ke, alebo

