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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 zubného lekára na území Estónska najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania
tohto osvedèenia, alebo
l) vzdelanie doložené 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 zubného lekára na území Lotyšska
najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto
osvedèenia, alebo
m) vzdelanie doložené 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 takémuto potvrdeniu musí by• priložené osvedèenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedèuje, že táto osoba v súlade
s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie zubného lekára na území Litvy najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia, alebo
n) vzdelanie doložené 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 zubného lekára na území Slovinska najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dòu vydania tohto osvedèenia.
C. V kategórii farmaceut
Ako vysokoškolské magisterské vzdelanie v odbore farmácia získané na území Slovenskej republiky v kategórii farmaceut sa uznáva vzdelanie doložené
a) dokladmi pod¾a tejto tabu¾ky:

Krajina

Názov kvalifikácie

Belgicko/Belgique/
België/Belgien/

– Diploma van apotheker
– Diplôme de pharmacien

Dánsko /Danmark/

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

Nemecko
/Deutschland/
Grécko /EkkÜy/
Španielsko
/España/
Francúzsko
/France/

Island
Írsko /Ireland/

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

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii

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

–

Zuständige Behörden

–

MolaqviajÞ Atsodioßjgrg

–

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

–

Islandská univerzita

–

–

–

–

–
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Krajina
Taliansko /Italia/

Lichtenštajnsko
/Liechtenstein/
Luxembursko
/Luxembourg/

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

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

Cyperská republika
/Êýðñïò/
Lotyšsko /Latvija/
Litva /Lietuva/
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Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii

Università

–

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

–

Faculteit Farmacie

–

Univerzitná fakulta

–

Bundesministerium für
Arbeit, Gesundheit und
Soziales
Universidades

–

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

–

–

–

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

Farmaceutická fakulta
univerzity v Èeské
republice
Tartu Ülikool

Vysvìdèení o státní
závìreèné zkoušce

Ðéóôïðïéçôéêü ÅããñáöÞò
Öáñìáêïðïéïý

Óõìâïýëéï ÖáñìáêåõôéêÞò

–

Farmaceita diploms
Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteikà
vaistininko profesinæ
kvalifikacià

Universitâtes tipa augstskola
Universitetas

–

Diploma o certificato di
abilitazione all’esercizio
della professione di
farmacista ottenuto in
seguito ad un esame di
Stato
Diplôme d’Etat de
pharmacien
Diplomy, osvedèenia a iné
tituly udelené v inom štáte,
uvedené v tejto tabu¾ke
a v súvisiacich bodoch
a osvedèenie o ukonèenej
praktickej odbornej
príprave vydané
kompetentnými úradmi
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd
apothekersexamen
Bevis for bestàtt
cand.pharm. eksamen
Staatliches
Apothekerdiplom
Carta de curso de
licenciatura em Ciências
Farmacêuticas
Proviisorin tutkinto /
provisorexamen
Apotekarexamen
Eidgenössisch diplomierter
Apotheker/titulaire du
diplôme fédéral de
pharmacien/titolaire di
diploma federale di
farmacista
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist’

–

–

–

–

–
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Krajina
Maïarsko
/Magyarország/

Malta /Malta/
Po¾sko /Polska/

Slovinsko
/Slovenija/
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Názov kvalifikácie
Okleveles gyógyszerész
oklevél (magister
pharmaciae, abbrev.:
mag. pharm.)
Lawrja fil-farmacija
Dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych na
kierunku farmacja z
tytu³em magistra
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naziv
„magister farmacije“/
„magistra farmacije“

Ude¾ujúci orgán
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Sprievodné osvedèenie ku kvalifikácii

Egyetem

–

Universita` ta‘ Malta
1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagielloñskiego
Univerza

–
–

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

b) 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 osobitnom predpise a že èlenský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabu¾ke, alebo
c) dokladom pod¾a písmena a) a osvedèením príslušného èlenského štátu, že osoba vykonávala èinnosti v oblasti prípravy liekových formulárov, výroby a skúšania liekov, skúšania liekov v laboratóriu na skúšanie liekov, skladovania,
uchovávania a dodávania liekov na úrovni ve¾koobchodu, prípravy, skúšania, skladovania a dodávania liekov do verejných lekární, prípravy, skúšania, skladovania a dodávania liekov v nemocniciach a poskytovania informácií a poradenstva o liekoch v príslušnom èlenskom štáte rovnaký èas, ak príslušný èlenský štát vyžaduje, aby bol diplom uvedený v tabu¾ke pre kategóriu farmaceut doplnený ïalšími odbornými skúsenos•ami. Také uznanie sa nevz•ahuje na
dvojroèné obdobie odbornej praxe získané v Luxembursku na udelenie štátneho povolenia na otvorenie lekárne,
d) dokladom príslušného orgánu èlenského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespåòalo všetky minimálne
požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale v príslušnom èlenskom štáte trvalo najmenej štyri roky, a je doplnený osvedèením príslušného orgánu príslušného èlenského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad sa považuje za
rovnocenný s dokladom uvedeným v tabu¾ke,
e) dokladom z Talianska, ktorý bol vydaný osobám, ktoré sa zaèali vzdeláva• v Taliansku pred 1. novembrom 1993
a vzdelávanie skonèili najneskôr pred 1. novembrom 2003, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespåòalo všetky
minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale je doplnené osvedèením príslušného talianskeho orgánu, že osoba najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedèenia
vykonávala v Taliansku èinnos• farmaceuta, a preto príslušný taliansky orgán považuje doklad za rovnocenný
s dokladom uvedeným v tabu¾ke,
f) dokladom príslušného orgánu èlenského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespåòalo všetky minimálne
požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale v príslušnom èlenskom štáte bolo zaèaté pred jeho vstupom do Európskej únie, ak je doplnený osvedèením vydaným príslušným orgánom èlenského štátu, že osoba v danom èlenskom štáte vykonávala jednu z èinností uvedenú v písmene b) najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich rokov
v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedèenia,
g) dokladom o získaní univerzitného alebo iného rovnocenného vzdelania vo farmácii v príslušnom èlenskom štáte,
ktorý nie je uvedený v tabu¾ke, ale je doplnený osvedèením príslušného orgánu èlenského štátu, že sa považuje za
diplom uvedený v tabu¾ke, teda doklad oprávòujúci osobu vykonáva• èinnosti uvedené v písmene b). V osvedèení
sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedèenia o získaní akademického vzdelania
v príslušnom èlenskom štáte a že èlenský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v tabu¾ke, alebo
h) dokladom získaným na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce
nespåòalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol získaný pred zjednotením
Nemecka a oprávòuje osobu vykonáva• èinnos• farmaceuta na území Spolkovej republiky Nemecka za rovnakých
podmienok, ako sú doklady uvedené v tabu¾ke, a bol doplnený osvedèením príslušného nemeckého orgánu, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala èinnos• farmaceuta v Nemecku najmenej poèas troch po sebe nasledujúcich
rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedèenia,
i) dokladom vydaným príslušným orgánom iného èlenského štátu osvedèujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je èlenským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto èlenskom štáte, ktorý je uvedený v tabu¾ke,

