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2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, každý členský štát uznáva nasledujúci doklad o formálnej 

kvalifikácii a na účely prístupu k odborným činnostiam architekta a výkonu týchto činností im na 

svojom území priznáva tú istú účinnosť ako dokladu o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal sám: 

osvedčenia vydané štátnym príslušníkom členského štátu členským štátom, ktorý prijal pravidlá 

upravujúce prístup k činnostiam architekta a výkon týchto činností od týchto dátumov: 

 

a) 1. januára 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko 

 

b) 1. mája 2004 pre Českú republiku, Estónsku, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, 

Poľsko, Slovinsko a Slovensko, 

 

c) 5. augusta 1987 pre ostatné členské štáty. 

 

Osvedčenia uvedené v odseku 1 potvrdzujú, že ich držiteľ mal právo najneskôr v príslušný deň 

používať profesijný titul architekta a že aktívne vykonával v súvislosti s týmpravidlami príslušné 

činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov predchádzajúcich vydanu tohto 

osvedčenia. 
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Kapitola IV 

 

Spoločné ustanovenia o zariadeniach 

 

Článok 50 

 

Dokumentácia a formality 

 

1. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu rozhodujú na základe tohto oddielu o 

žiadosti o povolenie výkonu príslušného regulovaného povolania, môžu požadovať doklady a 

osvedčenia uvedené v prílohe VII.  

 

Doklady uvedené  v prílohe VII, bod 1, písmená d), e) a f), nie sú v deň ich predloženia staršie než 

tri mesiace. 

 

Členské štáty, organizácie a ostatné právnické osoby zaručia dôvernosť prijatých informácií. 

 

2. V prípade odôvodnených pochybností môže hostiteľský členský štát požiadať príslušné 

orgány členského štátu o potvrdenie autentickosti potvrdení a dokladov o formálnej kvalifikácii, 

ktoré boli v tomto členskom štáte vydané, a ak je to vhodné, potvrdenie skutočnosti, že žiadateľ 

spĺňa pre povolania uvedené v kapitole III tejto časti minimálne požiadavky na odbornú prípravu 

uvedené v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46. 
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3. V prípade odôvodnených pochybností, ak doklad o formálnej kvalifikácii ako je vymedzený 

v článku 3 ods. 1 písm. c), vydal príslušný orgán v členskom štáte, a ak je jeho súčasťou odborná 

príprava celá alebo čiastočne absolvovaná v zariadení, zákonne založenom na území iného 

členského štátu, hostiteľský členský štát má právo overiť u príslušného orgánu členského štátu, v 

ktorom sa doklad vydal: 

 

a) či bol kurz odbornej prípravy v zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne 

potvrdený školským zariadením založeným v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal; 

 

b) či je doklad o vzdelaní rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa tento kurz v celom 

rozsahu absolvoval v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal; a 

 

c) či tento doklad o formálnej kvalifikácii dáva na území členského štátu, v ktorom sa doklad 

vydal, tie isté profesijné práva. 

 

4. Ak hostiteľský členský štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov, aby zložili slávnostnú 

prísahu alebo predložili miestoprísažné vyhlásenie ako podmienku získania prístupu k 

regulovanému povolaniu, a ak znenie tejto prísahy alebo tohto vyhlásenia nemôže štátny príslušník 

iného členského štátu použiť, hostiteľský členský štát zabezpečí, aby príslušná osoba mohla použiť 

vhodné rovnocenné znenie. 



 
13781/2/04 REV 2  BB/gj 101 
 DG C I   SK 

 

Článok 51 

 

Postup vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie 

 

1. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu potvrdzuje prijatie žiadosti do jedného mesiaca 

od jej prijatia a informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch.  

 

2. Postup preskúmania žiadosti o povolenie vykonávať regulované povolanie sa musí skončiť čo 

najrýchlejšie, a jeho výsledkom musí byť náležito odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu v 

hostiteľskom členskom štáte o každom prípade do troch mesiacov odo dňa predloženia úplného 

žiadateľovho spisu. V prípadoch podľa kapitol I a II tejto časti však táto lehota môže byť predĺžená 

o jeden mesiac. 

 

3. Rozhodnutie alebo neprijatie rozhodnutia v lehote je predmetom práva na odvolanie podľa 

vnútroštátneho práva. 

 

Článok 52 

 

Používanie profesijných titulov 

 

1. Ak sa v hostiteľskom členskom štáte používanie profesijného titulu týkajúceho sa činností 

príslušného povolania reguluje, štátny príslušník iného členského štátu, ktorý je oprávnený na 

výkon regulovaného povolania na základe oddielu III používa profesijný titul hostiteľského 

členského štátu, ktorý zodpovedá tomu povolaniu v tom členskom štáte, a používa všetky súvisiace 

iniciálky. 
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2. Ak sa povolanie v hostiteľskom členskom štáte reguluje združením alebo organizáciou 

v zmysle článku 3 ods. 2, štátny príslušník členského štátu nemá  právo používať profesijný titul, 

ktorý vydáva táto organizácia alebo toto združene, ani jeho skrátenú formu, ak nepredloží dôkaz o 

tom, že je členom tejto organizácie alebo tohto združenia. 

 

Ak toto združenie alebo táto organizácia podmieňuje členstvo určitou kvalifikáciou, môže tak 

urobiť len za podmienok stanovených v tejto smernici pokiaľ ide o štátnych príslušníkov iných 

členských štátov, ktorí sú držiteľmi odbornej kvalifikácie. 

 

Hlava IV 

 

Podrobné pravidlá výkonu povolania 

 

Článok 53 

 

Znalosť jazykov 

 

 Osoby využívajúce uznávanie odbornej kvalifikácie by mali mať znalosť jazykov potrebnú na 

výkon povolania v hostiteľskom členskom štáte. 
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Článok 54 

 

Používanie akademických titulov 

 

Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 52, hostiteľský členský štát zabezpečí, aby sa príslušnej 

osobe poskytlo právo na používanie akademických titulov, ktoré získali v domovskom členskom 

štáte a prípadne aj ich skrátenej formy, v jazyku domovského členského štátu. Hostiteľský členský 

štát môže požadovať, aby za titulom nasledovalo meno a adresa zariadenia alebo skúšobnej rady, 

ktorá tento titul vydala. Ak by sa akademický titul domovského členského štátu mohol v 

hostiteľskom členskom štáte zameniť s titulom, na ktorý sa v hostiteľskom členskom štáte vyžaduje 

doplnková odborná príprava, ktorú držiteľ titulu nedostal, hostiteľský členský štát môže od držiteľa 

titulu požadovať, aby používal akademický titul domovského členského štátu vo vhodnej forme, 

ktorú stanoví hostiteľský členský štát. 

 

Článok 55 

 

Schválenie fondov zdravotného poistenia 

 
Bez toho, aby boli dotknuté článok 5 ods. 1 a článok 6, prvý pododsek, písmeno b), členské štáty, 

ktoré vyžadujú od osôb, ktoré získali odbornú kvalifikáciu na ich území, aby ukončili prípravné 

obdobie odbornej prípravy v službe a/alebo obdobie odbornej praxe, na to, aby získali schválenie 

fondu zdravotného poistenia, v prípade držiteľa dokladu o odbornej kvalifikácii lekára alebo 

zubného lekára získanej v iných členských štátoch od tejto povinnosti upustia. 
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Hlava V 

 

Administratívna spolupráca a zodpovednosť za implementáciu 

 

Článok 56 

 

Príslušné orgány 

 

1. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu a domovského členského štátu úzko 

spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc, aby uľahčili uplatňovanie tejto smernice. 

Zabezpečujú dôvernosť vymenených informácií. 

 

2. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu a domovského členského štátu si  vymieňajú 

informácie o disciplinárnom konaní alebo trestnoprávnych sankciách, alebo  o akýchkoľvek iných 

vážnych osobitných okolnostiach, ktoré môžu mať  vplyv na výkon činností na základe tejto 

smernice, pričom rešpektujú legislatívu o ochrane osobných údajov upravenú v smerniciach 

Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra  1995 o ochrane fyzických osôb pri  

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a 2002/58/ES z 12. júla 

2002,týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 

komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)2.  

                                                 
1 Ú.v.ES L 281, 23.11.1995, s.31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č.1882/2003. 
2 Ú.v.ES L 201, 31.7.2002, s.37. 
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Domovský členský štát preskúmava vierohodnosť okolností a jeho orgány rozhodnú o povahe a 

rozsahu vyšetrovania, ktoré je potrebné uskutočniť informuje hostiteľský členský štát o záveroch, 

ktoré vyvodil z dostupných informácií. 

 

3. Každý členský štát najneskôr ....* určí orgány a organizácie príslušné na poskytovanie a 

prijímanie dokladov o formálnej kvalifikácii a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a 

organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podľa tejto smernice, a okamžite o tom 

informuje ostatné členské štáty a Komisiu. 

 

4. Každý členský štát určí koordinátora pre činnosť orgánov uvedených v odseku 1 a informuje 

o tom ostatné členské štáty a Komisiu.  

 

Tento koordinátor má: 

 

a) podporovať jednotné uplatňovanie tejto smernice; 

 

b) zbierať všetky informácie relevantné pre uplatňovanie tejto smernice, ako napríklad 

informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam v členských štátoch. 

 

Na účely plnenia právomocí uvedených v písmene b) môže koordinátor vyžiadať pomoc 

kontaktných miest uvedených v článku 57. 

                                                 
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
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Článok 57 

 

Kontaktné miesta 

 
Každý členský štát najneskôr ...* určí kontaktné miesto, ktoré má:  

 

a) poskytovať občanom a kontaktným miestam ostatných členských štátov potrebné informácie 

o uznávaní odbornej kvalifikácie podľa tejto smernice, ako sú informácie o vnútroštátnom 

práve, upravujúcom tieto povolania a výkon týchto povolaní, vrátane sociálnej legislatívy a 

v prípade potreby vrátane etických pravidiel; 

 

b) pomáhať občanom pri uplatňovaní ich práv na základe tejto smernice, podľa potreby 

v spolupráci s ostatnými kontaktnými miestami a príslušnými orgánmi v hostiteľskom 

členskom štáte. 

 

Na požiadanie Komisie kontaktné miesto informuje Komisiu o výsledkoch vyšetrovania, ktoré 

uskutočňujú podľa ustanovení písmena b), a to do dvoch mesiacov od ich získania. 

 

Článok 58 

 

Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie 

 

1. Komisii pomáha Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie (ďalej len „Výbor“). 

                                                 
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
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2. Ak sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom 

na ustanovenia jeho článku 8.  

 

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace. 

 

3. Výbor prijme rokovací poriadok. 

 

Hlava VI 

 

Iné ustanovenia 

 

Článok 59 

 

Správy 

 

1. Od...* členské štáty každé dva roky zašlú Komisii správu o uplatňovaní tohto systému. Okrem 

všeobecných poznámok správa obsahuje štatistický prehľad prijatých rozhodnutí a opis hlavných 

problémov vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernice.  

 

2. Od... *  Komisia každých päť rokov vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice. 

                                                 
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
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Článok 60 

 

Doložka o odchylke 

 

Ak má členský štátpri uplatňovaní niektorého z ustanovení tejto smernice väčšie ťažkosti v určitej 

oblasti, Komisia tieto ťažkosti preskúma v spolupráci s príslušnými členskými štátmi.  

 

Ak je to potrebné, Komisia rozhodne, postupom uvedeným v článku 58 ods. 2, o povolení dočasnej 

odchylky pre príslušný členský štát. 

 

Článok 61 

 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Smernice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 

80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 

93/16/EHS a 1999/42/ES sa zrušujú s platnosťou od ... * .. 

Odkazy na zrušené smernice sa chápu ako odkazy na túto smernicu a akty prijaté na základe týchto 

smerníc nie sú týmto zrušením ovplyvnené. 

                                                 
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
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Článok 62 

 

Transpozícia 

 

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na 

dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do... * .. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. 

 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto 

smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 

 

Článok 63 

 

Nadobudnutie účinnosti 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

                                                 
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
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Článok 64 

 

Adresáti 

 

Táto smernica je určená členským štátom. 

 

V Bruseli 

 

Za Európsky parlament    Za Radu 

predseda    predseda 

 

 

_________________ 
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PRÍLOHA I 
 

Zoznam odborných združení alebo organizácií,  

ktoré spĺňajú podmienky článku 3 ods. 2 
ÍRSKO1 

 

1. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Chartered Accountants in 

Ireland)2  

2. Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Certified Public Accountants 

in Ireland)2  

3. Združenie autorizovaných účtovných znalcov (The Association of Certified Accountants)2  

4. Inštitúcia inžinierov Írska (Institution of Engineers of Ireland)  

5. Írsky plánovací inštitút (Irish Planning Institute) 

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

1. Inštitút prísažných účtovných znalcov  v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales) 

2. Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland) 

3. Inštitút prísažných účtovných znalcov  v Írsku (Institute of Chartered Accountants in Ireland) 

4. Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov (Chartered Association of Certified 

Accountants) 

5. Výsadný inštitút likvidátorov škôd (Chartered Institute of Loss Adjusters) 

                                                 
1 Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich združení alebo organizácií v Spojenom kráľovstve: 

Inštitút prísažných účtovných znalcov  v Anglicku a vo Walese  (Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales), 
. Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska  (Institute of Chartered Accountants of Scotland), 
Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries), 
Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries), 
Výsadný inštitút prevádzkových  účtovníkov  (The Chartered Institute of Management Accountants), 
. Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov  (Institute of Chartered Secretaries and Administrators), 
Kráľovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute), 
Kráľovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors), 
Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building). 

2 Iba pre činnosť vykonávanú účtovníkmi-audítormi. 
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6. Výsadný inštitút prevádzkových  účtovníkov (Chartered Institute of Management Accountants) 

7. Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and 

Administrators) 

8. Výsadný poisťovací inštitút (Chartered Insurance Institute) 

9. Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries) 

10. Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries) 

11. Výsadný inštitút bankárov (Chartered Institute of Bankers) 

12. Inštitút  bankárov v Škótsku (Institute of Bankers in Scotland) 

13. Kráľovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors) 

14. Kráľovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute) 

15. Výsadná spoločnosť fyzioterapie (Chartered Society of Physiotherapy) 

16. Kráľovská  spoločnosť chémie (Chartered Society of Chemistry) 

17. Britská psychologická spoločnosť (British Psychological Society) 

18. Združenie knižníc (Library Association) 

19. Inštitút prísažných lesníkov (Institute of Chartered Foresters) 

20. Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building) 

21. Rada pre strojárstvo (Engineering Council) 

22. Inštitút energie (Institute of Energy) 

23. Inštitúcia štrukturálnych inžinierov (Institution of Structural Engineers) 

24. Inštitúcia stavebných inžinierov (Institution of Civil Engineers) 

25. Inštitúcia banských inžinierov (Institution of Mining Engineers) 

26. Inštitúcia baníctva a metalurgie (Institution of Mining and Metallurgy) 

27. Inštitúcia elektrotechnických inžinierov (Institution of Electrical Engineers) 

28. Inštitúcia inžinierov plynárov (Institution of Gas Engineers) 

29. Inštitúcia strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers) 
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30. Inštitúcia chemických inžinierov (Institution of Chemical Engineers) 

31. Inštitúcia výrobných inžinierov  (Institution of Production Engineers) 

32. Inštitúcia námorných inžinierov (Institution of Marine Engineers) 

33. Kráľovská inštitúcia námorných architektov (Royal Institution of Naval Architects) 

34. Kráľovská aeronautická spoločnosť (Royal Aeronautical Society) 

35. Inštitút kovov (Institute of Metals) 

36. Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb (Chartered Institution of Building Services 

Engineers). 

37. Inštitút merania a kontroly (Institute of Measurement and Control) 

38. Britská počítačová spoločnosť (British Computer Society) 

 

 

____________________ 
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PRÍLOHA II 
 

Zoznam študijných odborov s osobitnou štruktúrou  

uvedených v písmene b) článku 11 ods. 4 
 

1. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti  starostlivosti o 

dieťa 

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)“),

                                                 
1 S účinnosťou od 1. júna 1994 je názov odboru „Krankengymnast(in)“ nahradený termínom 

„Physiotherapeut(in)“. Avšak odborníci, ktorí diplom získali pred uvedeným dátumom, môžu 
i naďalej používať predchádzajúci názov „Krankengymnast(in)“, ak si tak želajú. 
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– štátom uznaný vychovávateľ („Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)“), 

– štátom uznaný liečebný 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 funkčnej 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)“), 
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v  Českej republike: 

– zdravotnícky asistent („zdravotnický asistent“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania 

na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou; 

– asistent výživy („nutriční asistent“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania 

na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou; 

v Taliansku: 

– zubný technik („odontotecnico“), 

– optik („ottico“), 

na Cypre: 

– zubný technik („οδοντοτεχνίτης“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky 

pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou; 
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– optik („τεχνικός oπτικός“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky 

pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou; 

v Lotyšsku: 

– zubná sestra („zobārstniecības māsa“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na 

zdravotníckej škole s následnou trojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí 

vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore; 

– asistent v biomedicínskych laboratóriách („biomedīcinas laborants“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na 

zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí 

vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore; 
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– zubný technik („zobu tehniķis“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na 

zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí 

vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore; 

– fyzioterapeutický asistent („fizioterapeita asistents“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

desať rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na 

zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí 

vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore; 

v Luxembursku: 

– zdravotný RTG technik („assistante) technique médicale) en radiologie“), 

– laboratórny zdravotný technik („assistante) technique médicale) de laboratoire“), 

– psychiatrická zdravotná sestra („infirmier/ière psychiatrique“), 

– zdravotný technik na chirurgii („assistante) technique médicale) en chirurgie“), 

– detská sestra („infirmier/ière puériculteur/trice“), 

– sestra na anestéziológii („infirmier/ière anesthésiste“), 

– kvalifikovaný masér/masérka („masseur/euse diplômée)“), 

– vychovávateľ („éducateur/trice“), 
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v Holandsku: 

– veterinárny asistent („dierenartsassistent“), 

ktorá predstavuje štúdium a praktickú prípravu, trvajúce aspoň trinásť rokov, 

pozostávajúce: 

(i) najmenej z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá sa končí  skúškou, 

v niektorých prípadoch je doplnená jednoročným alebo dvojročným prehlbujúcim 

štúdiom zakončeným  skúškou alebo, 

(ii) aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená 

skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou  praxou alebo aspoň šesťmesačným 

odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení alebo, 

(iii) aspoň z dvojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou 

a doplnená aspoň jednoročnou praxou  alebo aspoň jednoročným odborným 

výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení alebo, 

(iv) v prípade veterinárneho asistenta („dierenartsassisten“) z trojročnej odbornej 

prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“), alebo z trojročnej odbornej prípravy v 

systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené 

skúškou, 
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v Rakúsku: 

– základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť 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 šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“), 

– pedikér („Fußpfleger“). 

– technik zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“), 

– lekárnik („Drogist“), 

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahrňujúce 

aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na 

učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy 

čiastočne absolvovanje na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia 

odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva 

právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov, 
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– masér („Masseur“), 

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu, trvajúce štrnásť rokov, zahŕňajúce 

päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z 

učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku 

s dvojročným trvaním a z jednročného odborného výcviku  zakončeného odbornou 

skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov; 

– učiteľ materskej školy („Kindergärtner/in“), 

– vychovávateľ („Erzieher“), 

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu, trvajúce trinásť rokov, zahŕňajúce päť 

rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou. 

na Slovensku: 

– učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách, 

ktorá predstavuje vzdelávanie, trvajúce aspoň  štrnásť a pol roka, zahŕňajúce osem rokov 

základného vzdelávania, štyri roky vzdelávania v strednej odbornej škole a päťsemestrálny 

kurz tanečnej pedagogiky, 
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– vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych 

služieb, 

ktorá predstavuje vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť  rokov, zahŕňajúce aspoň osem, resp. 

deväť rokov základného vzdelávania, štyri roky štúdia na strednej pedagogickej škole 

alebo na inej strednej škole a dva roky doplňujúceho pedagogického štúdia externou 

formou. 

 

2. Remeselný sektor („Master/Meister/Maître“), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a 

prípravu obsahujúcu zručnosti nezahrnuté v hlave III, kapitole II tejto smernice 

Odborná príprava : 

v Dánsku: 

– optik („optometrist“), 

Táto príprava trvá štrnásť rokov vrátane päťročnej odbornej prípravy rozdelenej na 

dvaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na 

dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku;  príprava sa zakončí 

uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“; 

– ortopedický technik („ortopædimekaniker “), 
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táto príprava trvá dvanásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej 

na šesťmesačné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a trojročný 

praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto príprava sa zakončí uznávanou 

remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“; 

– ortopedický protetik („ortopædiskomager  “), 

príprava trvá trinásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy  rozdelenej na 

dvojročné teoretické štúdium zabezpečované  vzdelávacím zariadením a dvaapolročný 

praktický výcviko absolvovaný na pracovisku;  táto príprava sa zakončí uznávanou 

remeselníckou skúškou , ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“; 

v Nemecku: 

– optik („Augenoptiker“), 

– zubný technik („Zahntechniker“), 

– bandážista („Bandagist“), 

– výrobca sluchových pomôcok  („Horgeräte-Akustiker“), 

– ortopedický technik („Orthopädiemechaniker“), 

– výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“), 
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v Luxembursku: 

– optik („optometrist“), 

– zubný technik („mécanicien dentaire“), 

– výrobca sluchových pomôcok  („audioprothésiste“), 

– ortopedický technik/výrobca chirurgických bandáží („mécanicien 

orthopédiste/bandagiste“), 

– výrobca ortopedickej obuvi („orthopédiste-cordonnier“), 

táto príprava trvá štrnásť rokov vrátane aspoň päťročnej prípravy absolvovanej v rámci 

štruktúry odborného vzdelávania zabezpečenej čiastočne na pracovisku a čiastočne vo 

vzdelávacom zariadení, zakončené úspešným absolvovaním skúšky, ktorá je nevyhnutná 

na výkon akejkoľvek odborne kvalifikovanej činnosti, a to samostatne alebo ako 

zamestnanec s porovnateľným stupňom zodpovednosti. 
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v Rakúsku: 

– bandážista („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 aspoň  štrnásť rokov zahrňujúce 

aspoň päťročnú odbornú prípravu  v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na 

učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný 

čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie 

odbornej praxe a prípravy aspoň s dvojročným trvaním, zakončené  majstrovskou skúškou, 

ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie, vzdelávať učňov a používať titul 

"Meister"; 
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odborná príprava remeselníckych majstrov v odvetví poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva, konkrétne: 

– majster v poľnohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“), 

– majster vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen  

Hauswirtschaft“), 

– majster záhradníctva („Meister im Gartenbau“), 

– majster trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“), 

– majster pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung“), 

– majster vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in der 

KEllerwirtschaft“), 

– majster mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft “), 

– majster  chovu koní („Meister in der Pferdewirtschaft“), 

– majster rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“), 

– majster hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“), 

– majster včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“), 

– majster lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“), 

– majster lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft“), 

– majster poľnohospodárskeho veľkoskladu („Meister in der landwirtschaftlichen 

Lagerhaltung“), 
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ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu, trvajúce aspoň  pätnásť rokov, 

zahŕňajúce aspoň šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, 

rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik 

absolvovaný čiastočne v prevádzke a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, 

a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou 

skúškou v odbore, ktorou sa priznáva právo vychovávať učňov a používať titul "Meister"; 

v Poľsku: 

– učiteľ praktickej odbornej prípravy („Nauczyciel praktycznej nauki zawodu“),  

ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní: 

(i) osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného 

vzdelávania alebo rovnocenného stredoškolského vzdelávania v príslušnom odbore s 

následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín, kurzom bezpečnosti pri 

práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, ktorú má 

vyučovať, alebo 

(ii) osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného 

vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej technickej školy, alebo 

(iii) osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného 

stredoškolského odborného vzdelávania a aspoň troch rokov odbornej praxe potvrdenej 

titulom „majster“ v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní 

aspoň 150 hodín; 
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na Slovensku: 

– majster odbornej výchovy, 

ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní aspoň dvanásť rokov, zahŕňajúce osem rokov 

základného vzdelávania, štyri roky odborného vzdelávania (úplné odborné stredoškolské 

vzdelanie a/alebo vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore), 

odbornú prax v celkovom trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo 

vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte alebo na vysokých 

školách technických, alebo úplné stredoškolské vzdelávanie alebo vyučenie v príslušnom 

(príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, odborná prax v trvaní aspoň troch rokov 

v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na 

pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra 2005 špecializačné kvalifikačné štúdium 

špeciálnej pedagogiky realizované v metodických centrách pre majstrov odbornej výchovy 

na špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia; 
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3. Námorný sektor 

a) Námorná doprava 

Odborná príprava: 

v  Českej republike: 

– palubný asistent („palubní asistent“), 

– námorný poručík („námořní poručík“), 

– prvý palubný dôstojník („první palubní důstojník“), 

– kapitán („kapitán“), 

– strojný asistent („strojní asistent“), 

– strojný dôstojník („strojní důstojník“), 

– druhý strojný dôstojník („druhý strojní důstojník“), 

– prvý strojný dôstojník („první strojní důstojník“), 

– elektrotechnik („elektrotechnik“), 

– elektrodôstojník („elektrodůstojník“), 
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v Dánsku: 

– lodný kapitán („skibsfører “), 

– prvý dôstojník („overstyrmand“), 

– kormidelný poddôstojník („enestyrmand, vagthavende styrmand“), 

– palubný dôstojník („vagthavende styrmand“), 

–  

– strojník („maskinchef“), 

– prvý lodný inžinier („1.maskinmester“), 

– prvý inžinier / službukonajúci inžinier („l. maskinmester/vagthavende maskinmester“). 

v Nemecku: 

– kapitán veľkého pobrežného plavidla („Kapitän AM“), 

– kapitán pobrežného plavidla („Kapitän AK“), 

– palubný dôstojník veľkého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AMW“), 

– palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AKW“), 

– hlavný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschinenlagne“), 

– lodný mechanik, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa – leiter von Maschinenanlagen“), 

– lodný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“), 

– lodný mechanik, stupeň C – samostatný strojný dôstojník („Schiffsmachinist CMaW – 

Technischer Alleinoffizier“). 
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v Taliansku: 

– palubný dôstojník („ufficiale di coperta“), 

– strojný dôstojník („ufficiale di macchina“). 

v Lotyšsku: 

– elektrodôstojník na lodiach („Kuģu elektromehāniķis“), 

– operátor chladiaceho systému („Kuga saldēšanas iekārtu mašīnists“), 

v Holandsku: 

– prvý lodník (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) („stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)“), 

– diplomovaný pobrežný inžinier  („diploma motordrijver“), 

– úradník VTS („VTS-functionaris”), 
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ktorá predstavuje odbornú prípravu: 

– v  Českej republike: 

(i) v prípade palubného asistenta („palubný asistent“), 

1. dovŕšenie najmenej 20 rokov veku; 

2.a) námorná akadémia alebo námorná škola - odbor navigácie, štúdium na 

oboch školách sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky a schválená služba 

na mori v trvaní aspoň šesť mesiacov na lodi počas štúdia, alebo 

b) schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky 

tvoriaci súčasť strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a ukončenie 

schváleného kurzu, ktorý spĺňa požiadavky spôsobilosti  špecifikované v 

oddieli A-II/1 medzinárodného zákonníka STCW (Medzinárodného 

dohovoru o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad 

námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej 

strany dohovoru STCW, a vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou 

uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Českej republike); 

(ii) v prípade námorného poručíka („námořní poručík“), 
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1. schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou 

priestornosťou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich 

mesiacov v prípade absolventa námornej školy alebo akadémie, alebo 

jedného roku v prípade absolventa uznaného kurzu, vrátane aspoň šiestich 

mesiacov vo funkcii člena posádky tvoriaceho súčasť strážnej služby, 

2. riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku 

pre palubnú posádku; 

(iii) v prípade prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník“), 

osvedčenie o spôsobilosti námorného poručíka na lodiach s hrubou priestornosťou 

najmenej 500 hrubých ton a aspoň dvanásťmesačná schválená služba na mori 

v tejto funkcii;  

(iv) v prípade kapitána („kapitán“), 

= služobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosťou 500 až 

3000 hrubých ton, 

= osvedčenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou 

priestornosťou najmenej 3000 hrubých ton a aspoň šesťmesačná schválená 

služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 

500 hrubých ton a aspoň šesťmesačná schválená služba na mori v tejto 

funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3000 hrubých ton; 
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(v) v prípade strojného asistenta („strojní asistent“), 

1. dovŕšenie aspoň 20 rokov veku; 

2. námorná akadémia alebo námorná škola - odbor námorného inžinierstva a 

počas štúdia absolvovanie schválenej služby na mori na lodi v trvaní 

najmenej šesť mesiacov; 

(vi) strojný dôstojník („strojní důstojník“), 

v prípade absolventa námornej akadémie alebo školy schválená služba na mori v 

trvaní najmenej šesť mesiacov vo funkcii strojného asistenta; 

(vii) v prípade druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník“), 

schválená služba na mori v trvaní najmenej dvanásť 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 důstojník“), 

vhodný služobný preukaz ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným 

mechanickým pohonom s výkonom najmenej 3000 kW a schválená služba na 

mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šesť mesiacov; 



 
13781/2/04 REV 2 BB/gj 22 
PRÍLOHA II DG C I SK 

 

(ix) v prípade elektrotechnika („elektrotechnik“), 

1. dovŕšenie najmenej 18 rokov veku; 

2. námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická škola 

alebo škola elektrotechniky, ukončené maturitnou skúškou a najmenej 12 

mesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky; 

(x) v prípade elektrodôstojníka („elektrodůstojník“), 

1. námorná akadémia alebo škola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná 

akadémia alebo stredná škola v oblasti elektrotechniky ukončená maturitnou 

skúškou alebo štátnou skúškou; 

2. schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov 

v prípade absolventa akadémie alebo školy, alebo 24 mesiacov v prípade 

absolventa strednej školy; 

– v Dánsku deväť rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy 

a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich  mesiacov, 

doplnený o 

(i) u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom, 

(ii) pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou  odbornou prípravou, 
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– v Nemecku od štrnástich do osmenástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej 

odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva 

roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi 

praxe v  navigácii, 

– v Lotyšsku: 

(i) v prípade elektrodôstojníka na lodiach („kuģu elektromehāniķis“), 

1. dovŕšenie najmenej 18 rokov veku; 

2. vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahŕňa 

najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného 

vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba 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 

ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradom v súlade so 

vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy; 

(ii) v prípade operátora chladiaceho systému („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“),  
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1. dovŕšenie najmenej 18 rokov veku; 

2. vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 9 

rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. 

Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo 

funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je 

ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so 

vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy; 

– v Taliansku s  trvaním trinásť rokov, z ktorých aspoň päť rokov trvá odborná príprava 

zakončená skúškou a doplná tam, kde je to vhodné, stážou, 

– v Holandsku: 

(i) pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) 

(„stuurman kleine handlsvaarrt (met aanvulling)“) a diplomovaného inžiniera 

pobrežných plavidiel (s diplomom) („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné 

vzdelávanie trvajúce štrnásť rokov, z ktorého aspoň dva roky uskutočňujú 

v špecializovanom vzdelávacom zariadení , doplnené dvanásťmesačným 

praktickým výcvikom; 

(ii) pre úradníka VTS („VTS-functionaris“), s  trvaním aspoň pätnásť rokov, pozostáva 

aspoň z  troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo 

stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne 

alebo regionálne špecializačné kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť 

týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou; 

a ktorá je uznávaná podľa medzinárodného dohovoru STCW (Medzinárodný dohovor o 

štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi, 1978). 



 
13781/2/04 REV 2 BB/gj 25 
PRÍLOHA II DG C I SK 

 

b) Morský rybolov: 

Odborná príprava : 

v Nemecku: 

– kapitán hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“), 

– kapitán pobrežného rybolovu („Kapitän BLK/Fischerei“), 

– palubný dôstojník hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“), 

– palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei“), 

v Holandsku: 

– prvý lodník/inžinier V („stuurman werktuigkunde V“), 

– inžinier IV (rybárske plavidlo) („werktuigkundige IV visvaart“), 

– prvý lodník IV (rybárske plavidlo) („stuurman IV visvaart“), 

– prvý lodník/inžinier VI („stuurman werktuigkunde VI“), 

ktorá predstavuje odbornú prípravu: 

– v Nemecku s  trvaním od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej 

odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo 

dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou 

praxou v navigácii, 
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– v Holandsku štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých 

aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanásťmesačnou 

praxou, a ktorá je uznávananá  

podľa Dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel 

z roku 1977). 

 

4. Technický sektor 

Odborná príprava : 

v  Českej republike: 

– autorizovaný technik, autorizovaný staviteľ („autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel“), 

ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej 9 rokov, ktorézahŕňa štyri roky 

vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (na strednej 

technickej škole), päť rokov odbornej praxe ukončenej testom odbornej kvalifikácie pre 

výkon vybraných odborných činností v stavebníctve (podľa zákona č. 50/1976 Sb. 

(Stavebný zákon) a zákona č. 360/1992 Sb.); 

– fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo („fyzická osoba řídící drážní vozidlo”), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, zahŕňajúce najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného 

vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu 

vozidiel; 
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– dráhový revízny technik („drážní revizní technik“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a aspoň štyri roky stredoškolského odborného 

vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole, ukončeného maturitnou 

skúškou; 

– učiteľ autoškoly („učitel autoškoly“), 

osoba, ktorá dovŕšila najmenej 24 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 

najmenej dvanásť rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a 

najmenej štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania zameraného na dopravu a 

strojníctvo ukončeného maturitnou skúškou; 

– kontrolný technik STK („kontrolní technik STK“), 

osoba, ktorá dovŕšila najmenej 21 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 

aspoň najmenej rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a 

najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou 

skúškou s následnou najmenej dvojročnou technickou praxou; dotknutá osoba musí mať 

vodičský preukaz, nesmie mať záznam v registri trestov, musí mať ukončenú osobitnú 

prípravu pre štátnych technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspešne vykonať 

skúšku; 

– mechanik merania emisií („mechanik měření emisí“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného 

vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou; ďalej musí žiadateľ absolvovať trojročnú 

technickú prax a osobitnú prípravu pre „mechanika merania emisií automobilov“ v trvaní 

osem hodín a úspešne vykonať skúšku; 
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– kapitán I. triedy („kapitán I. třídy“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 15 rokov, ktoré zahŕňa osem 

rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou 

skúškou a následne skúškou potvrdenou osvedčením spôsobilosti. Po tomto odbornom 

vzdelávaní musí nasledovať najmenej štvorročná odborná prax ukončená skúškou; 

– reštaurátor pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel („restaurátor památek, které 

jsou díly uměleckých řemesel“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, a ktoré zahŕňa úplné 

stredoškolské technické vzdelávanie v odbore reštaurátorstva alebo desať až dvanásť rokov 

štúdia v súvisiacom odbore s následnou päťročnou odbornou praxou v prípade úplného 

stredoškolského technického vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo 

s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského technického vzdelávania 

ukončeného so záverečnou učňovskou skúškou;  

– reštaurátor diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uložené v zbierkach 

múzeí a galérií, a ostatných predmetov kultúrnej hodnoty („restaurátor děl výtvarných 

umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních 

předmětů kulturní hodnoty“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 12 rokov s päťročnou odbornou praxou v 

prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania v odbore reštaurátorstva 

ukončeného maturitnou skúškou; 
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– odpadový hospodár („odpadový hospodář“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného 

vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej päťročnú prax v oblasti 

nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov; 

– technický vedúci odstrelov („Technický vedoucí odstřelů“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 

osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania 

ukončeného maturitnou skúškou; 

po ktorom nasleduje: 

dvojročná prax ako odstreľovač v podzemí (pre podzemnú činnosť) alebo jednoročná prax 

na povrchu (pre povrchovú činnosť); vrátane šiestich mesiacov ako asistent odstreľovača; 

výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou 

skúškou pred príslušným okresným banským úradom; 

odborná prax v plánovaní a uskutočňovaní väčších odstreľovacích prác v trvaní najmenej 

šiestich mesiacov; 

výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou 

pred príslušným Českým banským úradom; 
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v Taliansku: 

– stavebný topograf („geometra“), 

– zememerač („perito agrario“), 

ktorá predstavuje stredoškolské technické štúdium druhého stupňa, trvajúce aspoň trinásť 

rokov, pozostávajúce z ôsmich rokov  povinnej školskej dochádzky a následne z 

päťročného stredoškolského štúdia vrátane trojročného odborného štúdia skončeného 

odbornou maturitnou skúškou a doplneného: 

(i) u stavebných topografov: stážou aspoň dva roky v odbornej kancelárii alebo 

päťročnou praxou; 

(ii) u zememeračov praktickou odbornou prípravou v trvaní aspoň dva roky, 

po ktorých nasleduje štátna skúška, 

v Lotyšsku: 

– asistent strojvodcu motorovej lokomotívy („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs“), 

osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku, vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 

rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky 

odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou 

zamestnávateľa; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na obdobie 

piatich rokov, 
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v Holandsku: 

– súdny zriadenec („gerechtsdeurwaarder”), 

– zubný protetik („tandprotheticus“), 

ktorá predstavuje štúdium a odbornú prípravu: 

(i) v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnásť 

rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje 

osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie 

zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým 

odborným vzdelávaním; 

(ii) v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň  

pätnásť  rokov  a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného 

základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, 

absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú 

odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri 

zamestnaní so zamerním na  zubného protetika, štúdium sa končí skúškou, 
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v Rakúsku: 

– lesník („Förster"),technické poradenstvo („Technisches Büro“), 

– prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe “), 

– sprostredkovateľ práce („Arbeitsvermittlung“), 

– investičný poradca („Vermögensberater“), 

– súkromný detektív („Berufsdetektiv“), 

– pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“), 

– realitný sprostredkovateľ („Immobilienmakler“), 

– realitný manažér („Immobilienverwalter“), 

– organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“), 

– vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v  trvaní najmenej 15 rokov 

pozostávajúcu z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň 

päťročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo 

obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou 

prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou, 
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– poisťovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním pätnásť rokov, 

zahŕňajúce šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, 

rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej 

praxe a prípravy, zakončené skúškou; 

– stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“), 

– tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“), 

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň osmenásť 

rokov, zahŕňajúce aspoň deväťročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné 

stredoškolské technické štúdium a päťročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou 

skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať príslušné povolanie a vychovávať učňov, a 

ak sa odborná príprava týka práva plánovať stavby, vykonávať technické výpočty a 

dozerať na stavebné práce („výsada Márie Terézie“), 

– komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter“) podľa 1994 Gewerbeordnung (Zákona 

o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994), 

– účtovník - živnostník („Selbständiger Buchhalter“) podľa 1999 Bundesgesetz über die 

Wirtschaftstreuhandberufe (Zákona o verejných účtovníckych profesiách z roku 1999), 
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v Poľsku: 

– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici 

kontroly vozidiel na základnej úrovni („Diagnosta przeprowadzający badania 

techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań“), 

ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského 

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 ukončenú kvalifikačnou skúškou; 

– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na okresnej 

stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta przeprowadzający badania techniczne 

pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów”), 

ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského 

technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe 

v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v 

oblasti kontroly technického stavu motorových ukončenú kvalifikačnou skúškou; 

– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici 

technickej kontroly vozidiel („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w 

stacji kontroli pojazdów“), 
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ktorá predstavuje: 

(i) osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického 

vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a potvrdenú štvorročnú prax 

v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo 

(ii) osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického 

vzdelávania v inej oblasti ako v oblasti motorového vozidla a potvrdenú osemročnú 

prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, v celkovom trvaní 113 

hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými 

skúškami po každom stupni, 

dĺžka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých častí v rámci úplnej odbornej prípravy 

diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infraštruktúry z 28. novembra 2002 

o podrobných požiadavkách pre diagnostikov (Ú. v. 2002, č. 208, pos. 1796), 

– výpravca („dyżurny ruchu“), 

ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského 

odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu ako aj kurz prípravy 

na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky, alebo ktorá 

predstavuje osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného 

vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu ako aj kurz prípravy na prácu 

výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky. 
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5. Študijné odbory vo Veľkej Británii, akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo 

škótske 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 neschopnosťou („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“), 
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– palubný dôstojník - nákladné/osobné lode – neobmedzene („deck officer - 

freight/passenger ships – unrestricted“), 

– dôstojník inžinier - nákladné/osobné lode – neobmedzená oblasť obchodovania 

(„engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“), 

– autorizovaná technicky spôsobilá  osoba v  odpadovom hospodárstvo („certified 

technically competent person in waste management“), 

vedúca k akreditovaným štátnym  odborným kvalifikáciám (NVQs) alebo v Škótsku k 

akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca 

odborných kvalifikácií  Veľkej Británie. 

Tieto úrovne sú definované takto: 

– úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných 

v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná 

zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie  inými, 

– úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných 

pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej 

zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných  a za 

rozdeľovanie zdrojov. 

 

________________________ 
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PRÍLOHA III 

 

Zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy uvedených 

v treťom pododseku článku 13 ods. 2 

 

V Spojenom kráľovstve: 

 

Regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym  odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo 

v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry 

odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii. 

Tieto úrovne sú definované takto: 

– úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných 

v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a 

autonómia, často sa vyžaduje kontrola alebo vedenie inými, 

– úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých technických alebo odborných pracovných 

činností, vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a 

samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a prerozdeľovanie zdrojov. 
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V Nemecku: 

 

Tieto regulované študijné 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 štátom autorizovaného inštruktora 

dýchania a výslovnosti („staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“) 

s celkovým trvaním najmenej trinásť rokov, ktoré vyžadujú úspešné zakončenie 

stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“), a ktoré pozostávajú: 

(i) najmenej z trojročnej 1 odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), 

zakončenej skúškou a tam, kde je to vhodné, doplneného jednoročným alebo 

dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou; alebo 

(ii) najmenej z dvaapol ročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), 

zakončenej skúškou a doplnenej praxou s trvaním najmenej šesť mesiacov, alebo 

odborným výcvikom trvajúcim najmenej šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom 

zariadení; alebo 

(iii) najmenej z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej 

skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom 

trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení; 

                                                 
1 Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba kvalifikáciu 

potrebnú na prijatie na univerzitu („Abitur“), t.j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia a 
odbornej prípravy, alebo  kvalifikáciu potrebnú na prijatie na „Fachhochschule“ 
(Fachhochschulreife“), t.j. dvanásť rokov predchádzajúceho vzdelávania a odbornej prípravy. 
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– regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného („staatlich 

geprüfte(r)“) technika („Techniker(in)“), obchodného ekonóma („Betriebswirt(in)“), 

dizajnera („Gestalter(in)“) a rodinného opatrovateľa („Familienpfleger(in)“) s celkovým 

trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpokladom je úspešné ukončenie povinnej 

školskej dochádzky alebo rovnocenného vzdelávania a odbornej prípravy (v dĺžke 

najmenej deväť rokov) a úspešné ukončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) 

s trvaním najmenej tri roky zahrňujúce, po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, 

riadne štúdium a odbornú prípravu trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium a odbornú 

prípravu popri zamestnaní s porovnateľným trvaním, 

– regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní s celkovým trvaním 

najmenej pätnásť rokov, nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné 

ukončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie 

(bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa najmenej dva roky praxe (vo väčšine 

prípadov tri roky) a skúšku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo 

všeobecnosti obsahuje najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku 

v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, 

ktorý je súbežný s praxou (najmenej 1 000 hodín) alebo riadne štúdium (najmenej jeden 

rok). 

Nemecké orgány zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov odbornej 

prípravy, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. 
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V Holandsku: 

 

– regulovaná odborná príprava v celkovej dĺžke najmenej pätnásť rokov, ktorej nutným 

predpokladom je úspešné ukončenie osemročného základného vzdelávania a štyroch rokov 

stredného všeobecného vzdelávania („MAVO“) alebo prípravného odborného vzdelávania 

(„VBO“) alebo všeobecného stredného vzdelania vyššej úrovne, a ktoré vyžadujú 

ukončenie trojročného alebo štvorročného kurzu na vyššej odbornej škole pre 

stredoškolský odborný výcvik („MBO“), ukončená skúškou, 

– regulovaná odborná príprava v celkovej dĺžke najmenej šestnásť rokov, ktorej nutným 

predpokladom je úspešné ukončenie osemročného základného vzdelávania a najmenej 

štvorročného prípravného odborného vzdelávania („VBO“) alebo vyššej úrovne 

všeobecného stredného vzdelania, ktoré vyžadujú ukončenie najmenej štvorročného 

odborného výcviku v systéme učňovskej prípravy, pozostávajúcom z najmenej jedného 

dňa teoretického vyučovania na vyššej odbornej škole každý týždeň a z praktickej odbornej 

prípravy v ostatných dňoch v stredisku praktického odborného výcviku alebo vo firme, 

a ukončenej skúškou druhého alebo tretieho stupňa. 

Holandské úrady zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov, na ktoré 

sa vzťahuje táto príloha. 
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V Rakúsku: 

 

– Odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Hohere Schulen”) a 

zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Hohere 

Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten”) vrátane osobitných foriem („einschliesslich 

der Sonderformen”), ktorých štruktúra a úroveň je určená zákonmi, inými právnymi 

predpismi a správnymi opatreniami. 

Tieto študijné odbory majú celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostávajú 

z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je ukončené úspešným vykonaním záverečnej 

skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii, 

– odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach 

(„Meisterklassen“), v priemyselných majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo 

v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých 

štruktúra a úroveň sú určené zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi 

opatreniami. 
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Toto štúdium má celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov 

povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v 

odbornej škole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej 

škole („Berufsschule“), pričom oba sú ukončené skúškou a doplnené úspešným ukončením 

najmenej jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich 

(„Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov 

(„Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov je ich celková dĺžka najmenej 15 rokov, 

čo zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo 

ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín). 

Rakúske orgány zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov, na ktoré sa 

vzťahuje táto príloha. 

________________________ 
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PRÍLOHA IV 

 
Činnosti týkajúce sa kategórií odbornej praxe uvedených 

v článkoch 17, 17a a 18 

Zoznam Ia 

Hlavné skupiny, na ktoré sa vzťahuje smernica č. 64/427/EHS v znení zmien a doplnkov smernice 

č. 69/77/EHS a smernice č. 68/366/EHS a 82/489/EHS 

1 

Smernica č. 64/427/EHS 

(liberalizačná smernica: 64/429/EHS) 

Nomenklatúra NICE (zodpovedá hlavným skupinám ISIC 23-40) 

Hlavná skupina 23 Výroba textilu 

232 Výroba a spracovanie textilných materiálov na vlnárskych strojoch 

 233 Výroba a spracovanie textilných materiálov na bavlnárskych strojoch 

234 Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na 
spracovanie hodvábu 

235 Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na 
spracovanie ľanu a konope 

236 Ostatné odvetvia textilných vlákien (juta, tvrdé vlákna, atď.) 
povraznícky tovar 

 237 Výroba pletených a háčkovaných výrobkov 

 238 Konečná úprava textilu 

 239 Ostatné textilné odvetvia 
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Hlavná skupina 24 Výroba obuvi a ostatného oblečenia a lôžkovín 

 241 Strojová výroba obuvi (okrem kože alebo dreva) 

 242 Ručná výroba a oprava obuvi 

 243 Výroba odevov (okrem kožušín) 

 244 Výroba matracov a lôžkovín 

 245 Odvetvia spracovania koží a kožušín 

Hlavná skupina 25 Výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku 

 251 Pílenie a priemyselná príprava dreva 

 252 Výroba drevených polotovarov 

 253 Sériová výroba drevených stavebných komponentov vrátane podláh 

 254 Výroba drevených nádob 

 255 Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku) 

259 Výroba výrobkov zo slamy, korku, košikárskych výrobkov, prúteného 
pletiva a výrobkov z rákosia; výroba kief 

Hlavná skupina 26 260 Výroba dreveného nábytku 

Hlavná skupina 27 Výroba papiera a papierenských výrobkov 

 271 Výroba celulózy, papiera a kartónu 

272 Spracovanie papiera a kartónu a výroba výrobkov z celulózy 

Hlavná skupina 28 280 Tlačiarenské, vydavateľské a súvisiace odvetvia 
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Hlavná skupina 29 Kožiarsky priemysel 

 291 Koželužne a závody na spracovanie kože 

 292 Výroba kožených výrobkov 

Ex hlavná skupina 30 Výroba gumených a plastických výrobkov, syntetických vlákien a 
škrobových výrobkov 

 301 Spracovanie gumy a azbestu 

 302 Spracovanie plastických hmôt 

 303 Výroba syntetických vlákien 

Ex hlavná skupina 31 Chemický priemysel 

311 Výroba materiálov na chemickej báze a ďalšie spracovanie takýchto 
materiálov 

312 Špecializovaná výroba chemických výrobkov predovšetkým na 
priemyselné a poľnohospodárske účely (vrátane výroby na 
priemyselné spracovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho 
pôvodu, ktoré patria do skupiny ISIC 312) 
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313 Špecializovaná výroba chemických výrobkov, predovšetkým na 
použitie v domácnostiach alebo kanceláriách [(okrem výroby liečiv a 
farmaceutických výrobkov (ex skupina ISIC 319)]. 

Hlavná skupina 32 320 Ropný priemysel 

Hlavná skupina 33 Výroba nekovových minerálnych produktov 

 331 Výroba výrobkov zo štruktúrovanej hliny 

 332 Výroba skla a sklených výrobkov 

 333 Výroba keramických výrobkov vrátane ohňovzdorných výrobkov 

 334 Výroba cementu, vápna a sadry 

 335 Výroba štruktúrovaných materiálov z betónu, cementu a sadry 

 339 Kamenárstvo a výroba iných nekovových minerálnych produktov 

Hlavná skupina 34 Výroba a primárna úprava železných a neželezných kovov 

341 Železiarsky a oceliarsky priemysel (podľa definície v zmluve ECSC 
(Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ), vrátane integrovaných 
koksární vo vlastníctve oceliarní) 

 342 Výroba oceľových rúr 

343 Ťahanie drôtu, ťahanie za studena, spracovanie za studena, valcovanie 
pásov za studena, tvárnenie za studena 

 344 Výroba a primárna úprava neželezných kovov 

 345 Zlievárne železných a neželezných kovov 
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Hlavná skupina 35 Výroba kovových výrobkov (okrem strojov a dopravnej techniky) 

 351 Kovanie, tvrdé lisovanie a tvrdé stláčanie 

 352 Sekundárna úprava a povrchová úprava 

 353 Kovové konštrukcie 

 354 Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov 

355 Výroba nástrojov, náradia a hotových kovových výrobkov (okrem 
elektrických zariadení) 

 359 Doplnkové činnosti v strojárstve 

Hlavná skupina 36 Výroba strojov okrem elektrických strojov 

 361 Výroba poľnohospodárskych strojov a traktorov 

 362 Výroba kancelárskych strojov 

363 Výroba kovoobrábacích a iných obrábacích strojov a príslušenstva a 
nástavcov pre tieto stroje a pre iné mechanické nástroje 

364 Výroba textilných strojov a príslušenstva, výroba šijacích strojov 

365 Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov 
a pre chemické a príbuzné odvetvia 

366 Výroba zariadení a strojov pre bane, zlievárne železa a ocele a pre 
stavebný priemysel; výroba zariadení na mechanickú manipuláciu 
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 367 Výroba prenosových zariadení 

 368 Výroba strojov na iné špecifické priemyselné účely 

 369 Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení 

Hlavná skupina 37 Elektrotechnika 

 371 Výroba elektrických vedení a káblov 

372 Výroba motorov, generátorov, transformátorov, rozvodní a iných 
podobných zariadení pre zásobovanie elektrickou energiou 

 373 Výroba elektrických zariadení na priame komerčné použitie 

374 Výroba telekomunikačných zariadení, meračov, iných meracích 
zariadení a elektrických zdravotníckych prístrojov 

375 Výroba elektronických zariadení, rádiových a televíznych prijímačov, 
audio zariadení 

 376 Výroba elektrických spotrebičov na použitie v domácnostiach 

 377 Výroba lámp a osvetľovacích zariadení 

 378 Výroba batérií a akumulátorov 

 379 Oprava, montáž a špecializovaná inštalácia elektrických zariadení 
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Ex hlavná skupina 38 Výroba dopravných zariadení 

 383 Výroba motorových vozidiel a ich častí 

 384 Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov 

 385 Výroba motocyklov a bicyklov a ich častí 

 389 Výroba dopravných zariadení, ktoré nie sú klasifikované v iných 
skupinách 

Hlavná skupina 39 Rôzne výrobné odvetvia 

391 Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov 

392 Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a 
ortopedických pomôcok (okrem ortopedickej obuvi) 

 393 Výroba fotografických a optických zariadení 

 394 Výroba a oprava hodín 

 395 Klenotníctvo a spracovanie drahých kovov 

 396 Výroba a oprava hudobných nástrojov 

397 Výroba hier, hračiek a športových a atletických potrieb 

 399 Ostatné výrobné odvetvia 

Hlavná skupina 40 Stavebníctvo 

 400 Stavebníctvo (nešpecializované); demolácie 

 401 Výstavba budov (obytných alebo iných) 

 402 Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov, železníc, atď. 

 403 Inštalačné práce 

 404 Dekorácie a konečná úprava 
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Smernica č. 68/366/EHS 

(liberalizačná smernica: 68/365/EHS) 

Nomenklatúra NICE 

Hlavná 

skupina 20A Odvetvia vyrábajúce živočíšne a rastlinné tuky a oleje 

 20B Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov) 

 201 Zabíjanie jatočných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa 

 202 Výroba mlieka a mliečnych výrobkov 

 203 Konzervovanie a uchovávanie ovocia a zeleniny 

 204 Konzervovanie a uchovávanie rýb a iných darov mora 

 205 Výroba obilných výrobkov v mlynoch 

 206 Výroba pekárenských výrobkov, vrátane suchárov a keksov 

 207 Cukrovarnícky priemysel 

 208 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek 

 209 Výroba rôznych potravinárskych výrobkov 
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Hlavná 

skupina 21 Výroba nápojov 

211 Výroba etylalkoholu fermentáciou, výroba kvasníc a liehovín 

 212 Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu 

 213 Výroba piva a sladu 

 214 Výroba nealkoholických nápojov a vody sýtenej oxidom uhličitým 

 ex 30 Výroba gumových výrobkov, plastických hmôt, umelých a syntetických 
vlákien a škrobových výrobkov 

 304 Výroba škrobových výrobkov 

 

3 

Smernica č. 82/489/EHS 

Nomenklatúra ISIC 

Ex 855 Kaderníctva (okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov) 
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Zoznam Ib 

Hlavné skupiny podľa smerníc č. 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS 

1 

Smernica č. 75/368/EHS (činnosti spomínané v článku 5 ods. 1) 

Nomenklatúra ISIC 

Ex 04 Rybolov 

043 Rybolov vo vnútrozemských vodách 

Ex.38 Výroba dopravných zariadení 

 381 Stavba a oprava lodí 

 382 Výroba železničných zariadení 

 386 Výroba lietadiel (vrátane kozmických zariadení) 

Ex 71 Činnosti spojené s dopravou a činnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín 

Ex 711 Služby spacích a jedálenských vozňov; údržba železničného parku 

v opravovniach; čistenie vozňov 

Ex 712 Údržba zariadení pre mestskú, prímestskú a medzimestskú dopravu 
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Ex 713 Údržba zariadení pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové 

vozidlá, autokary, taxíky) 

Ex 714 Prevádzka a údržba služieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, 

tunely a mýtne mosty, skladiská tovaru, parkoviská, autobusové a 

električkové depá) 

Ex 716 Činnosti spojené s vnútrozemskou vodnou dopravou (prevádzka a 

údržba vodných ciest, prístavov a iných zariadení pre vnútrozemskú 

vodnú dopravu; vlečné a pilotovacie služby v prístavoch, 

umiestňovanie bójí, nakladanie a vykladanie lodí a iné podobné 

činnosti, napr. pomoc lodiam pri haváriách, vlečenie a prevádzka 

člnových kôlní) 

73 Komunikácie Poštové služby a komunikácie 

Ex 85 Osobné služby 

854 Práčovne a pracie služby, chemické čistenie a farbenie 

Ex 856 Fotografické štúdiá: portréty a komerčné fotografovanie, okrem 

žurnalistických fotografov 

Ex 859 Osobné služby inde nezaradené (údržba a čistenie budov alebo len 

ubytovanie) 
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Smernica č. 75/369/EHS (článok 6: ak je činnosť považovaná za priemyselnú činnosť alebo drobnú 

živnosť) 

Nomenklatúra ISIC 

Ambulantné vykonávanie týchto činností: 

a) nákup a predaj tovaru: 

  - ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači 

(ex skupina ISIC 612), 

– v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch, 

b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú 

alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností. 

3 

Smernica č. 82/470/EHS (článok 6 ods. 1 a ods. 3) 

Skupiny 718 a 720 nomenklatúry ISIC 

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú: 

– organizovanie, ponúkanie na predaj a priamy alebo provízny predaj jednotlivých alebo 

hromadných položiek (doprava, ubytovanie, stravovanie, výlety atď.) pre cestu alebo 

pobyt, bez ohľadu na dôvody cestovania (článok 2 b) písm. a)), 

– vykonávanie činnosti sprostredkovateľa medzi poskytovateľmi rôznych spôsobov dopravy 

a osobami, ktoré odosielajú a prijímajú tovar, a vykonávanie súvisiacich činností: 
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aa) uzatváraním zmlúv s prepravcami v mene príkazcov, 

bb) zvolením spôsobu prepravy, firmy a trasy, ktorá je najrentabilnejšia pre príkazcu, 

cc) zabezpečením technických aspektov prepravnej operácie (napr. balenie požadované 

pre prepravu), vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. 

zabezpečenie dodávok ľadu pre chladiace vozy), 

dd) vybavovaním formalít spojených s prepravou, ako je príprava nákladných listov; 

spájaním a rozdeľovaním zásielok, 

ee) koordináciou rôznych etáp prepravy, zabezpečovaním tranzitu, opätovnej nakládky, 

prekládky a iných ukončovacích operácií, 

ff) prípravou nákladu, špeditérov a dopravcov a zabezpečovaním dopravných 

prostriedkov pre osoby, ktoré expedujú alebo prijímajú zásielky tovaru, 

– prepočítaním dopravných nákladov a podrobnou kontrolou účtov, 

– prijímaním určitých dočasných alebo trvalých opatrení v mene alebo 

v zastúpení majiteľa lode alebo námorného prepravcu (s prístavnými orgánmi, 

obchodníkmi predávajúcimi lodné potreby a zásoby, atď.). 

[Činnosti uvedené v článku 2 a) písm. a), b) a d]]. 
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Zoznam II 

Smernice č. 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 
82/470/EHS 

1 

Smernica č. 64/222/EHS 

(liberalizačné smernice: 64/223/EHS a 64/224/EHS) 

1. Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode okrem veľkoobchodu 

s medicínskymi a farmaceutickými produktami, toxickými produktami a patogénmi 

a s uhlím (ex skupina 611), 

2. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý je na jednou alebo viacerými osobami 

oprávnený a poverený rokovať alebo uzatvárať obchodné transakcie v mene a na účet 

týchto osôb, 

3. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý sprostredkováva kontakty osôb, ktoré chcú 

priamo uzatvoriť medzi sebou zmluvu, pričom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo 

pripravuje ich obchodné transakcie alebo pomáha pri ich realizácii, 

4. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý uzatvára obchodné transakcie vo vlastnom 

mene, pričom však zastupuje iné osoby, 

5. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý vykonáva veľkoobchodný predaj na dražbe v 

mene iných osôb, 

6. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý chodí z domu do domu s cieľom získať 

objednávky, 

7. poskytovanie služieb vo forme odborných činností, ktoré vykonáva sprostredkovateľ, 

zamestnaný v jednom alebo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo 

u remeselníkov. 
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2 

Smernica č. 68/364/EHS 

(liberalizačná smernica: 68/363/EHS) 

Ex skupina ISIC 612: Maloobchod 

Vylúčené činnosti: 

012 Požičiavanie poľnohospodárskych strojov za poplatok 

640 Nehnuteľnosti, prenájom majetku 

713 Požičiavanie automobilov, vozov a koňov za poplatok 

718 Požičiavanie železničných vozňov a vagónov za poplatok 

839 Prenájom strojov obchodným podnikom 

841 Rezervácia miest v kinách a prenájom kinematografických filmov 

842 Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení 

843 Požičiavanie člnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné hry alebo hry 

zručnosti za poplatok 

853 Prenájom zariadených izieb 

854 Požičiavanie čistej bielizne za poplatok 

859 Požičiavanie odevov za poplatok 
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Smernica č. 68/368/EHS 

(liberalizačná smernica: 68/367/EHS) 

Nomenklatúra ISIC 

ISIC ex hlavná skupina 85 

1. Reštaurácie, kaviarne, vinárne a iné podniky podávajúce jedlá a pitie (skupina ISIC 852) 

2. Hotely, ubytovne, táboriská a iné ubytovacie zariadenia (skupina ISIC 853) 

4 

Smernica č. 75/368/EHS (článok 7) 

Všetky činnosti uvedené v prílohe k smernici č.75/368/EHS okrem činností uvedených v článku 5 

odsek 1 tejto smernice (zoznam II, bod 1 tejto prílohy). 

Nomenklatúra ISIC 

Ex 62 Banky a iné finančné inštitúcie 

ex 620 Spoločnosti skupujúce patenty a licenčné spoločnosti 

Ex 71 Doprava 

Ex 713 Cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami 

Ex 719 Potrubná preprava kvapalných uhľovodíkov a iných kvapalných 

chemických produktov 
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Ex 82 Obecné služby 

827 Knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady 

Ex 84 Rekreačné služby 

843 Rekreačné služby, ktoré nie sú zaradené inde: 

– športové činnosti (športové ihriská, organizácia športového vybavenia, 

atď.) okrem činností športových inštruktorov, 

– hry (závodné stajne, miesta pre hry, jazdecké školy atď.), 

– ostatné rekreačné činnosti (cirkusy, zábavné parky a iné zábavné 

zariadenia) 

Ex 85 Osobné služby 

Ex 851 Domáce služby 

Ex 855 Salóny krásy a služby manikúry, okrem služieb pedikúry a odborných 

škôl pre kozmetikov a kaderníkov 
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Ex 859 Osobné služby, ktoré nie sú zaradené inde, okrem športových a 

zdravotných masérov a horských vodcov, rozdelené do týchto skupín: 

– dezinfekcia a odstraňovanie škodcov, 

– požičiavanie šatstva a skladovacie zariadenia, 

– sobášne kancelárie a podobné služby, 

– astrológia, veštenie a podobne, 

– hygienické služby a súvisiace činnosti, 

– pohrebníctvo a údržba cintorínov, 

– kuriéri a tlmočníci – sprievodcovia. 

5 

Smernica č. 75/369/EHS (článok 5) 

 

Ambulantné vykonávanie týchto činností: 

a) nákup a predaj tovaru: 

– ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači 

(ex skupina ISIC 612), 

– v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch, 

b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú 

alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností. 
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6 

Smernica č. 70/523/EHS 
 

Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosti 

sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ex skupina 6112, nomenklatúra ISIC). 

7 

Smernica č. 82/470/EHS (článok 6 ods. 2) 
 

[Činnosti uvedené v článku 2 a) písm. c) a e), v článku 2 b) písm. b) a v článku 2c) a d)]. 

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú: 

– nájom železničných vozňov alebo vagónov na prepravu osôb alebo tovaru, 

– sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu lodí, 

– príprava, dohodnutie a uzatváranie zmlúv o preprave vysťahovalcov, 

– prijímanie všetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestňujúcej osoby, buď pri 

colnej kontrole alebo mimo nej, v skladoch, všeobecných skladištiach, skladištiach nábytku, 

chladiarňach, silách atď., 

– vydávanie príjemky za skladovaný predmet alebo tovar umiestňujúcej osobe, 

– poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre dočasne umiestnený dobytok, ktorý čaká 

na predaj alebo počas tranzitu na trh alebo z trhu, 

– vykonávanie kontroly alebo technického hodnotenia motorových vozidiel, 

– meranie, váženie a kalibrácia tovarov. 

 

___________________ 
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PRÍLOHA V 

Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu 

 V.1. Doktor medicíny 
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5.1.1. Doklady o formálnych kvalifikáciách v oblasti základnej lekárskej prípravy 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci kvalifikácie Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii Referenčný dátum 
België / 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20. december 1976 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1.máj 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20. december 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– 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 Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 
Arzt im Praktikum 

20. december 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1. máj 2004 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci kvalifikácie Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii Referenčný dátum 
Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  

– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 
Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1. január 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1. január 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20. december 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. december 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
e chirurgia 

20. december 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1. máj 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1. máj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1. máj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20. december 1976 

 
Magyar-
ország 

Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1. máj 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1. máj 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20. december 1976 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci kvalifikácie Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii Referenčný dátum 
1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

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

2. Österreichische Ärztekammer 

 1. január 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem "lekarza" 

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

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

1. máj 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1. január 1986 

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

Univerza  1. máj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  1. máj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

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

1. január 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1. január 1994 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. december 1976 
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5.1.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci kvalifikácie Referenčný dátum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20. december 1976 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1. máj 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20. december 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20. december 1976 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1. máj 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1. január 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1. január 1986 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

20. december 1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20. december 1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20. december 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1. máj 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1 May 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1. máj 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20. december 1976 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci kvalifikácie Referenčný dátum 

Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1. máj 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1. máj 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20. december 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1. január 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1. máj 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1. január 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. máj 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1. máj 2004 

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

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1. január 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1. január 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20. december 1976 
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5.1.3. Názvy špecializačných odborov v medicíne 
 

 Anestéziológia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 

Všeobecná chirurgia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 

Štát Názov: Názov: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anesteziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurochirurgia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Gynekológia a pôrodníctvo 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

 



 
13781/2/04 REV 2 BB/gj 9 
PRÍLOHA V DG C I SK 

 
Všeobecné (vnútorné) lekárstvo 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Oftalmológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorinolaryngológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 
Pediatria 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría  y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Pneumológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Urológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopédia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Patologická anatómia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Psychiatria 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Rádiológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Radiačná onkológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Electroradiología Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastická chirurgia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 

Klinická biológia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 

Štát Názov: Názov: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Mikrobiológia - bakteriológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Biochémia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Imunológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Hrudníková chirurgia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

Dátumy zrušenia v zmysle článku 25 ods. 5: 
* 1. januára 1983 
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Detská chirurgia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Cievna chirurgia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Dátumy zrušenia v zmysle článku 25 ods. 5: * 1. januára 1983 
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Kardiológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Gastroenterológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Všeobecná hematológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 
Štát Názov: Názov: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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