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Endokrinológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 
Fyziatria rehabilitácia 

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

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsychiatria 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 

Dermatovenerológia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 

Štát Názov: Názov: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   

Dátumy zrušenia v zmysle článku 25 ods. 5: 
 * 1. augusta 1987 okrem osôb, ktoré štúdium  začali pred týmto dňom 
** 31. december 1971  *** doklad o kvalifikácii sa už neudeľuje za štúdium začínajúce neskôr ako 5. marca 1982 
**** 9. júla 1984 
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Rádiológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Detská a dorastová psychiatria 

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

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiologia  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 

Dátumy zrušenia v zmysle článku 25 ods. 5: 
* 3. decembra 1971 
** Doklad o kvalifikácii sa už neudeľuje za štúdium začínajúce neskôr 
ako 5. marca 1982 
**** 8. júla 1984 
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Geriatria 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Nefrológia 

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

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 

 



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

 
Infekčné choroby 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Verejné zdravotníctvo a sociálne lekárstvo 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 

Štát Názov: Názov: 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 
Pracovné lekárstvo 

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

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 
Nukleárna medicína 

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

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska 

príprava) 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 

Štát Názov: 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Názov profesie: Referenčný dátum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31. december 1994 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1. máj 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge  i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin 31. december 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31. december 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1. máj 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31. december 1994 
España Título  de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31. december 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31. december 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31. december 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31. december 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1. máj 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1. máj 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1. máj 2004 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Názov profesie: Referenčný dátum 
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 

Luxembourg 
Médecin généraliste 31. december 1994 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1. máj 2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1. máj 2004 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31. december 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31. december 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1. máj 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31. december 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1. máj 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 1. máj 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31. december 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31. december 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31. december 1994  
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V.2. Sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť 
 

 

 

5.2.1. Program prípravy pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť 
Príprava vedúca k udeleniu formálnej kvalifikácie sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť zahŕňa nasledujúce dve časti: 

A. Teoretické vzdelávanie 
a. Ošetrovateľstvo 
– Charakter a etika povolania 
– Všeobecné zásady zdravia a 

ošetrovateľstva 
– Zásady ošetrovateľstva v oblasti: 

– všeobecnej 
a špecializovanej 
medicíny, 

– všeobecnej 
a špecializovanej 
chirurgie, 

– starostlivosti o dieťa a 
pediatrie, 

– starostlivosti o matku, 
– duševného zdravia 

a psychiatrie, 
– starostlivosti o starých 

ľudí a geriatrii. 
 

 
b. Základy vied: 
– anatómia a fyziológia 
– patológia 
– bakteriológia, virológia a 

parazitológia 
– biofyzika, biochémia a rádiológia, 
– dietetika 
– hygiena: 

– preventívna medicína, 
– zdravotná výchova 

– farmakológia 
 

 
c. Spoločenské vedy: 
– sociológia 
– psychológia 
– základy administratívy 
– základy pedagogiky 
– sociálna a zdravotná legislatíva 
– právne aspekty ošetrovateľstva 
 

B. Klinické vzdelávanie 
– Ošetrovateľstvo v oblasti: 

– všeobecnej a špecializovanej medicíny, 
– všeobecnej a špecializovanej chirurgie, 
– starostlivosti o dieťa a pediatrie, 
– starostlivosti o matku, 
– duševného zdravia a psychiatrie, 
– starostlivosti o starých ľudí a geriatrie, 
– ošetrovania v domácich podmienkach. 

 

Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať v kontexte iných disciplín alebo v spojení s nimi. 
Teoretické vzdelávanie musí byť vyvážené a koordinované s klinickým vzdelávaním tak, aby bolo možné primeraným spôsobom 
nadobudnúť vedomosti a zručnosti spomínané v tejto prílohe. 
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5.2.3. Doklad o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť  

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) graduée) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistente) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer  
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegassistente) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29. jún 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), doplnený 
nasledujúcim osvedčením: Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 1. máj 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), doplnený 
nasledujúcim osvedčením: Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemført 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29. jún 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

29. jún 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1. máj 2004 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1. január 1981 

España 
 

Título  de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1. január 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29. jún 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29. jún 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29. jún 1979 

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1. máj 2004 
Latvija – 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 1. máj 2004 

 – 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1. máj 2004 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 

Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  
– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 29. jún 1979 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  

 

1. Iskola  

 

Ápoló 1. máj 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  

 

2. Egyetem / főiskola  

 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1. máj 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29. jún 1979 

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

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1. január 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister 
pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 

2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1. máj 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1. január 1986 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 

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

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

1. máj 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 

 

 

 

Sestra 1. máj 2004 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 
 

2. Vysoká škola 

 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

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

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1. január 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1. január 1994 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29. jún 1979 
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V.3. Zubný lekár 
 

 

5.3.1. Program štúdia zubných lekárov 

Program štúdia vedúceho k udeleniu dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti zubného lekárstva zahŕňa minimálne nasledujúce 
predmety.  Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať v kontexte iných disciplín alebo v spojení s nimi. 

A. Základné predmety: 
– chémia 
– fyzika 
– biológia 
 

B. Lekársko-biologické predmety 
a všeobecné medicínske predmety 
– anatómia 
– embryológia 
– histológia vrátane cytológie 
– fyziológia 
– biochémia (alebo fyziologická 

chémia) 
– patologická anatómia 
– všeobecná patológia 
– farmakológia 
– mikrobiológia 
– hygiena 
– preventívne lekárstvo 

a epidemiológia 
– rádiológia 
– fyzioterapia 
– všeobecná chirurgia 
– všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie 
– otorinolaryngológia 
– dermatovenerológia 
– všeobecná psychológia – 

psychopatológia – neuropatológia 
– anestéziológia 

C. Predmety priamo súvisiace so zubným 
lekárstvom 
– stomatologická protetika 
– zubné materiály a prístroje 
– konzervačná stomatológia  
– preventívna stomatológia  
– anestetiká a upokojenie 
– špeciálna chirurgia 
– špeciálna patológia 
– klinická prax 
– detská stomatológia 
– ortodoncia 
– parodontológia 
– stomatologická rádiológia 
– zhryz a funkcia čeľuste 
– organizácia, etika a legislatíva v 

odbore 
– sociálne aspekty zubnej lekárskej 

praxe 
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5.3.3. Doklad o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov 

Štát Doklad o formálnych 
kvalifikáciách 

Orgán udeľujúci doklad o 
kvalifikácii 

Orgán udeľujúci doklad o 
kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28. január 1980 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 

republice 

 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1. máj 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28. január 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28. január 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1. máj 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1. január 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1. január 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28. január 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28 January 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28. január 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1. máj 2004 
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Štát Doklad o formálnych 
kvalifikáciách 

Orgán udeľujúci doklad o 
kvalifikácii 

Orgán udeľujúci doklad o 
kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
"Sertifikāts" – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1. máj 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1. máj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28. január 1980 

Magyar-
ország 

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

Egyetem  Fogorvos 1. máj 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1. máj 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28. január 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1. január 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem "lekarz 
dentysta" 

1. Akademia Medyczna, 

2. Uniwersytet Medyczny, 

– 3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1. máj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1. január 1986 
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Štát Doklad o formálnych 

kvalifikáciách 
Orgán udeľujúci doklad o 

kvalifikácii 
Orgán udeľujúci doklad o 

kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov "doktor dentalne 
medicine / doktorica dentalne 
medicine" 

– Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

1. máj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor 
zubného lekárstva" ("MDDr.") 

– Vysoká škola  Zubný lekár 1. máj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

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

Hammaslääkäri / Tandläkare 1. január 1994 

Sverige Tandläkarexamen -    Universitetet i Umeå 
-    Universitetet i Göteborg 
-   Karolinska Institutet 
-   Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1. január 1994 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28. január 1980 
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5.3.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných zubných lekárov 

Ortodoncia 
Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný dátum 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28. január 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28. január 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1. máj 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. január 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28. január  1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. január 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. máj 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1. máj 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. máj 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. máj 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. máj 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

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

28. január  1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. máj 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. máj 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. január 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1. január  1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. január 1980 
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Chirurgia ústnej dutiny 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný dátum 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28. január 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28. január 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. január  2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. január 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. máj  2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. máj  2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. máj  2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. máj  2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

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

28. január  1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. máj  2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. máj  2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. január  1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1. január  1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. január  1980 
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V.4. Veterinárny chirurg 
 

 

5.4.1. Program štúdia veterinárnych chirurgov 

Program štúdia vedúceho k udeleniu dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti veterinárnej medicíny zahŕňa minimálne 
nasledujúce predmety.  
Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať ako súčasť inej prípravy alebo v spojení s ňou. 

A. Základné predmety: 
– fyzika 
– chémia 
– biológia zvierat 
– biológia rastlín 
– biomatematika 
A. Špecifické predmety: 
a. Základné vedy: 
– anatómia (vrátane histológie 

a embryológie) 
– fyziológia 
– biochémia 
– genetika 
– farmakológia 
– farmácia 
– toxikológia 
– mikrobiológia 
– imunológia 
– epidemiológia 
– profesná etika 

 
b. Klinické vedy: 
– pôrodníctvo 
– patológia (vrátane patologickej 

anatómie) 
– parazitológia 
– klinická medicína a chirurgia 

(vrátane anestéziológie) 
– klinické prednášky o rôznych 

domácich zvieratách, hydine a iných 
živočíšnych druhoch 

– preventívna medicína 
– rádiológia 
– rozmnožovanie a reprodukčné 

poruchy 
– štátne zverolekárstvo a verejné 

zdravotníctvo 
– veterinárna legislatíva a súdne 

lekárstvo 
– terapeutika 
– propedeutika 

 
c. Živočíšna výroba 
– živočíšna výroba 
– živočíšna výživa 
– agronómia 
– vidiecke hospodárstvo 
– chov zvierat 
– veterinárna hygiena 
– etológia a ochrana zvierat 

d. Hygiena potravín 
– Inšpekcia a kontrola živočíšnych 

potravín alebo potravín živočíšneho 
pôvodu 

– hygiena potravín a technológia 
prípravy potravín 

– Pracovná prax (vrátane pracovnej 
praxe na bitúnkoch a pri spracovaní 
potravín) 

Praktická príprava môže prebiehať formou prípravného obdobia pod podmienkou, že prebieha dennou formou a pod priamym 
dohľadom príslušného orgánu a nebude trvať dlhšie ako šesť mesiacov v rámci celkového prípravného obdobia päťročného štúdia. 
Teoretická a praktická príprava bude vyvážene a koordinovane rozložená do rôznych predmetových skupín, aby sa bolo možné 
nadobúdať znalosti a skúsenosti spôsobom, ktorý veterinárnym chirurgom umožní vykonávať všetky svoje povinnosti. 
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5.4.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách veterinárnych chirurgov: 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný dátum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen- commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 21. december 1980 

Česká 
republika 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a ekologie 
(doktor veterinární medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1. máj 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21. december 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21. december 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1. máj 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1. január 1981 
España Título  de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1. január 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21. december 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21. december 1980 

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

1. január 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1. máj 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1. máj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1. máj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21. december 1980 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný dátum 

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1. máj 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1. máj 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21. december 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1. január 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1. máj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1. január 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1. máj 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1. máj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1. január 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1. január 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21. december 1980 
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V.5. Pôrodná asistentka 
 

5.5.1. Program prípravy pre pôrodné asistentky (typy prípravy I a II) 
Program štúdia pre získanie dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti asistencie pri pôrode zahŕňa nasledujúce dve časti:   

A. Teoretické a technické vzdelávanie   
a. Všeobecné predmety  b. Predmety vzťahujúce sa konkrétne na 

činnosti pôrodných asistentiek 
– základy anatómie a fyziológie 
– základy patológie 
– základy bakteriológie, virológie 

a parazitológie 
– základy biofyziky, biochémie 

a rádiológie 
– pediatria, so zvláštnym dôrazom na 

novorodencov 
– hygiena, zdravotná výchova, 

preventívna medicína, včasná 
diagnostika chorôb 

– výživa a dietetika, so zvláštnym 
dôrazom na ženy, novorodencov 
a dojčatá 

– základy sociológie 
a sociomedicínske otázky 

– základy farmakológie 
– psychológia 
– zásady a metodika vyučovania 
– zdravotná a sociálna legislatíva a 

organizácia zdravotníctva 
– etika profesie a odborná legislatíva, 
– sexuálna výchova a plánované 

rodičovstvo 
– právna ochrana matky a dieťaťa 

 
– anatómia a fyziológia 
– embryológia a vývoj plodu 
– tehotenstvo, pôrod a šestonedelie 
– gynekologická a pôrodnícka patológia 
– príprava na pôrod 

a rodičovstvo,vrátane 
psychologických stránok 

– príprava na vykonanie pôrodu 
(vrátane oboznámenia sa a používania 
pôrodníckych technických zariadení) 

– analgézia, anestézia a resuscitácia 
– fyziológia a patológia novorodenca 
– starostlivosť o novorodenca 

a sledovanie novorodenca 
– psychologické a sociálne faktory 
 

b. Praktická a klinická príprava: 
Nasledujúca príprava sa rozloží pod príslušným dohľadom: 
– poradenstvo pre tehotné, zahŕňajúce najmenej 100 prenátalnych vyšetrení, 
– sledovanie a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien, 
– vedenie najmenej 40 pôrodov študentkou, pokiaľ sa tento počet nedá dosiahnuť z dôvodu nedostatočného počtu rodičiek, 

môže sa znížiť najmenej na 30 pôrodov pod podmienkou, že študentka asistuje pri ďalších 20 pôrodoch, 
– aktívna účasť pri pôrodoch panvovým koncom, pokiaľ toto nie je možné z dôvodu nedostatočného počtu pôrodov panvovým 

koncom, výcvik možno vykonať pri simulovanej situácii, 
– vykonanie epiziotómie a úvod do šitia, úvod bude zahŕňať teoretickú inštruktáž a klinickú prax.  Prax šitia zahŕňa zošitie rany 

po epiziotómii a nekomplikovanom roztrhnutí hrádze. Ak je to absolútne nevyhnutné, môže sa vykonať aj v simulovanej 
situácii, 

– sledovanie a starostlivosť o najmenej 40 žien s rizikovým tehotenstvom, rizikovým pôrodom alebo rizikovým popôrodným 
obdobím, 

– sledovanie a starostlivosť (vrátane vyšetrení) o najmenej 100 žien po pôrode a o zdravých novorodencov, 
– sledovanie a starostlivosť o novorodenca vyžadujúceho špeciálnu starostlivosť, vrátane detí narodených predčasne, po 

termíne, s nízkou pôrodnou váhou alebo o chorých novorodencov, 
– starostlivosť o ženy s patologickým gynekologickým alebo pôrodníckym stavom, 
– úvod do starostlivosti v oblasti medicíny a chirurgie, úvod bude zahŕňať teoretickú inštruktáž a klinickú prax.  
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Teoretická a technická príprava (časť A študijného program) je vyvážená a koordinovaná s klinickou prípravou (časťou B programu) 
tak, aby bolo možné vhodným spôsobom nadobudnúť vedomosti a zručnosti spomínané v tejto prílohe. 
 
Klinická inštruktáž prebieha formou prípravy popri práci na nemocničných oddeleniach alebo v iných zdravotníckych zariadeniach 
schválených príslušnými úradmi alebo orgánmi. Pôrodné asistentky - študentky sa ako súčasť svojej prípravy zúčastňujú na 
činnostiach na predmetných oddeleniach, pokiaľ tieto činnosti prispievajú k ich príprave. Takisto sa naučia o povinnostiach, ktoré 
zahŕňajú činnosti pôrodných asistentiek. 
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5.5.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách pôrodných asistentiek 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23. január 1983 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

1. máj 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS) 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23. január 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23. január 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 1. máj 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23. január 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1. január 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23. január 1983 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23. január 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23. január 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1. máj 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1. máj 2004 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

1. máj 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23. január 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1. máj 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1. máj 2004 

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

Verloskundige 23. január 1983 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Názov profesie: Referenčný dátum 
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1. január 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem "magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1. máj 2004 

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

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

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

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1. január 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana babica / diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 1. máj 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1. máj 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

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

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1. január 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1. január 1994 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23. január 1983 
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V.6. Farmaceut 

 

 

 

5.6.1. Študijná príprava farmaceutov: 

– biológia rastlín a zvierat 
– fyzika 
– všeobecná a anorganická chémia 
– organická chémia 
– analytická chémia 
– farmaceutická chémia vrátane analýzy medicínskych produktov 
– všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska) 
– anatómia a fyziológia, lekárska terminológia 
– mikrobiológia 
– farmakológia a farmakoterapia 
– farmaceutická technológia 
– toxikológia 
– farmakognózia 
– legislatíva a podľa potreby a etika profesie 
 

Vyváženosť medzi teoretickou a praktickou prípravou kladie pri každom predmete dostatočný dôraz na teóriu s cieľom zachovať 
univerzitný charakter prípravy. 
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5.6.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách farmaceutov 
 

Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Doplňujúce osvedčenie k diplomu Referenčný dátum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1. október 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. máj 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1. október 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1. október 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1. máj 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1. október 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1. október 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1. október 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1. október 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1. november 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1. máj 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1. máj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1. máj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1. október 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv.: mag. pharm) Egyetem 

 1. máj 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1. máj 2004 
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Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Doplňujúce osvedčenie k diplomu Referenčný dátum 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1. október 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1. október 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1. máj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1. október 1987 

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

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

1. máj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1. máj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1. október 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1. október 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1. október 1987 
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V.7. Architekt 
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5.7.1. Doklad o formálnych kvalifikáciách architektov uznaných podľa článku 46 

 Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 
1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel  47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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 Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada ; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
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 Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 
1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 



 
13781/2/04 REV 2  BB/gj 57 
PRÍLOHA V DG C I    SK 

 Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 
Laurea in architettura – Università di Camerino 

– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 
 

 1998/1999 
 

 Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La 
Sapienza" 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–    Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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ŠTÁT Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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ŠTÁT Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 
1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura  em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto 

 1988/1989 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998/1999 
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 Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Referenčný školský rok 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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PRÍLOHA VI 
 

Nadobudnuté práva vzťahujúce sa na povolania podliehajúce uznávaniu na základe 

koordinácie minimálnych podmienok prípravy 

6.1. Nadobudnuté práva špecializovaných lekárov 

 Biologická hematológia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky  

Stomatológia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky 

Štát Názov:  Štát Názov: 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 5:     
    

* 1. januára 1983 okrem osôb, ktoré štúdium  začali pred týmto dňom 
a ukončili ho pred koncom roka 1988 

   

 
 Dermatológia 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky  
Venerológia 

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

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Tropická medicína 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky  

Gastroenterologická chirurgia 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov 

Štát Názov:  Štát Názov: 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Dátumy zrušenia v zmysle článku 27 ods. 5:  
    

   * 1. januára 1983 
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 Úrazová a urgentná medicína 

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov  
Klinická neurofyziológia 

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

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 
Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska a 

dentálna príprava))1 
Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky 

Štát Názov: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 

                                                 
1 Príprava vedúca k udeleniu dokladu o formálnych kvalifikáciách odborníka na dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu 

(základná lekárska príprava a zubná lekárska príprava) predpokladá absolvovanie a platnosť základného lekárskeho štúdia 
(článok 22) a okrem toho absolvovanie a platnosť základného štúdia zubného lekárstva (článok 32).  
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6.3. Doklad o formálnych kvalifikáciách architektov využívajúcich nadobudnuté práva podľa článku 45 ods. 1 

ŠTÁT Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok 
België/Belgique/Belgien – diplomy, ktoré udelili vyššie štátne školy architektúry alebo vyššie štátne inštitúty architektúry (architecte-architect), 

– diplomy, ktoré udelila vyššia provincionálna škola architektúry v Hasselte (architect), 
– diplomy, ktoré udelili Kráľovské akadémie výtvarných umení (architecte – architect), 
– diplomy, ktoré udelili „écoles Saint-Luc“ (architecte – architect), 
– univerzitné diplomy v odbore stavebníctva, doplnené osvedčením o stáži, ktoré udelilo združenie architektov, oprávňujúce držiteľa 

používať profesijný titul architekta (architecte – architect), 
– diplomy z architektúry, ktoré udelili ústredné alebo štátne skúšobné komisie pre architektov (architecte – architect), 
– diplomy v odbore stavebníctva /architektúry a diplomy v odbore architektúry/inžinierstva, ktoré udelili univerzitné fakulty aplikovaných 

vied a Polytechnická fakulta v Mons (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – Diplomy udeľované fakultami „České vysoké učení technické“ (Česká technická univerzita v Prahe):  
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství“ (Vysoká škola architektúry a pozemného staviteľstva) (do roku 1951), 
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství“ (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva) (od roku 1951 do roku 1960), 
„Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v študijných odboroch: pozemné stavby a konštrukcie, pozemné stavby, pozemné 
stavby a architektúra, architektúra (vrátane urbanizmu a územného plánovania), občianske stavby a stavby pre priemyselnú a 
poľnohospodársku výrobu alebo v študijnom programe stavebného inžinierstva v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, 
„Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1976) v študijných odboroch: architektúra, urbanizmus a územné plánovanie 
alebo v študijnom programe: architektúra a urbanizmus v študijných odboroch: architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus 
a územné plánovanie, dejiny architektúry a rekonštrukcia pamiatok alebo architektúra a pozemné stavby, 

– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“ (do roku 1951) v oblasti architektúry a stavebníctva, 
– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola stavitelství v Brně“ (od roku 1951 do roku 1956) v oblasti architektúry a stavebníctva, 
– Diplomy, ktoré udelilo „Vysoké učení technické v Brně“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1956) v študijnom 

odbore architektúra a urbanizmus alebo „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo, 
– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava“, „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta)  (od roku 1997) v 

študijnom odbore konštrukcie a architektúra alebo v študijnom odbore stavebné inžinierstvo, 
– Diplomy, ktoré udelila „Technická univerzita v Liberci“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1994) v študijnom 

programe architektúra a urbanizmus v študijnom odbore architektúra, 
– Diplomy, ktoré udelila „Akademie výtvarných umění v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektonická 

tvorba, 
– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektúra, 
– Osvedčenie o autorizácii, ktoré udelila „Česká komora architektů“ bez špecifikácie odboru alebo v odbore stavebníctva 
 

2006 /2007 
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Danmark – diplomy, ktoré udelili štátne školy architektúry v Kodani a Aarhuse (architekt), 
– osvedčenie o registrácii, ktoré vydala Rada architektov podľa zákona č. 202 z 28. mája 1975 (registeret arkitekt), 
– diplomy udelené vyššími školami staviteľstva (bygningskonstruktoer), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že 

daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných 
kandidátom v priebehu šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice. 

1987/1988 

Deutschland – diplomy, ktoré udelili vyššie ústavy výtvarných umení (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK), 
– diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Technische Hochschulen“, technických univerzít, univerzít, 

a pokiaľ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry škôl typu „Gesamthochschulen“ (Dipl.-Ing. a 
akýkoľvek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držiteľov takýchto diplomov), 

– diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Fachhochschulen“, a pokiaľ sa tieto inštitúcie zlúčili do 
„Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Gesamthochschulen“, v rpípade štúdia trvajúpceho 
menej ako štyri roky, avšak najmenej tri roky doplnené potvrdením o štvorročnej odbornej praxi v Nemeskej spolkovej republike, ktoré 
vydá odborný orgán v súlade s článkom 47 ods. 1 (Ingenieur grad. a akýkoľvek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držiteľov takýchto 
diplomov), 

– diplomy (Prüfungszeugnisse ) udelené pred 1. januárom 1973 katedrami architektúry škôl typu „Ingenieurschulen“ a „Werkkunstschulen“, 
doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá 
zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania 
činností spomínaných v článku 48 tejto smernice. 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast  (diplom v 
architektonických štúdiách, ktorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení od roku 1996), väljastatud Tallinna 
Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (ktorý udelila Talinská umelecká univerzita v rokoch 1989 - 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku 
Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (ktorý udelil Štátny umelecký inštitút Estónskej SSR v rokoch 1951 - 1988) 

2006/2007 

Eλλάς – diplomy z odboru staviteľstvo/architektúra udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou 
technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry, 

– diplomy z odboru staviteľstvo/architektúra udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou 
technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry, 

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou 
technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry, 

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným 
Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry, 

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Thrakis, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou 
komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry, 

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Patron, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou 
komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry, 

1987/1988 

España oficiálna formálna kvalifikácia architekta (título oficial de arquitecto) udelená ministerstvom školstva a vedy alebo univerzitou, 1987/1988 
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France – vládny diplom z odboru architektúra udeľovaný ministerstvom školstva do roku 1959, a následne ministerstvom kultúry (architecte 
DPLG), 

– diplomy, ktoré udelila „Ecole spéciale d'architecture“ (architecte DESA), 
– diplomy, ktoré od roku 1955 udelila „Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg“ (bývalá „Ecole nationale 

d'ingénieurs de Strasbourg“), katedra architektúry (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – titul Bachelor of Architecture (bakalára architektúry) ktorá udelila National University of Ireland (B Arch (NUI)) absolventom 
architektúry na University College, Dublin, 

– diplom o udelení štandardného titulu v odbore architektúry, ktorý udelila College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.), 
– osvedčenie o združení v Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI), 
– osvedčenie o členstve v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI), 

1987/1988 

Italia – diplomy „laurea in architettura“, ktoré udelili univerzity, polytechnické inštitúty a vyššie inštitúty architektúry v Benátkach a Reggio 
Calabria, doplnené diplomom oprávňujúcim držiteľa vykonávať samostatne povolanie architekta, ktoré udeľuje minister školstva po tom, 
ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávať povolanie architekta (dott. 
Architetto), 

– diplomy „laurea in ingegneria“ z oblasti pozemného staviteľstva, ktoré udelili univerzity a polytechnické inštitúty, doplnené diplomom 
oprávňujúcim držiteľa vykonávať samostatne povolanie v odbore architektúry, ktoré udeľuje minister školstva po tom, ako kandidát 
úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávať povolanie (dott. Ing. Architetto alebo 
dott. Ing. In ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (osvedčenie o 
zápise v Zozname architektov vedenom Cyperskou vedeckou a technickou komorou (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija – „Arhitekta diploms“ ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība („diplom architekta“, 
ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Lotyšskej štátnej univerzity do roku 1958, odbor architektúry Fakulty 
stavebného inžinierstva Rižského polytechnického inštitútu v rokoch 1958 - 1991, Fakulta architektúry Rižskej technickej univerzity od 
roku 1991, a osvedčenie o zápise Združením architektov Lotyšska) 

2006/2007 

Lietuva − diplomy inžinier architekt/architekt, ktoré udelil Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas), 
– diplomy architekt/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelilaVilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus 

technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/ architektūros  bakalauras/ 
architektūros  magistras), 

− diplomy pre odborníka, ktorý ukončil štúdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil LTSR Valstybinis 
dailës institutas do 1990; Vilniaus dailës akademija od roku 1990 (architektūros  kursas/ architektūros  bakalauras/ architektūros  
magistras), 

− diplomy bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architektūros  
bakalauras/ architektūros  magistras), 

Všetky tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným atestačnou komisiou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti 
architektúry (atestovaný architekt/Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország − diplom „okleveles építészmérnök“ (diplom v architektúre, magister architektonických vied), ktorý udelili univerzity, 
– diplom „okleveles építész tervező művész“ (diplom magistra vied v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva), ktorý udelili 

univerzity 

2006/2007 

Malta − Perit: Lawrja ta' Perit, ktorý udelila Universita` ta' Malta a ktorý oprávňuje k registrácii ako Perit 2006/2007 
Nederland – osvedčenie potvrdzujúce, že držiteľ úspešne vykonal absolventskú skúšku z architektúry, ktoré udeľujú katedry architektúry technických 

vysokých škôl v Delfte alebo Eindhovene (bouwkundig ingenieur), 
– diplomy, ktoré udelili štátom uznané architektonické akadémie (architect), 
– diplomy, ktoré udelili do roku 1971 bývalé vysoké školy architektúry (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO), 
– diplomy, ktoré udelili do roku 1970 bývalé vysoké školy architektúry (voortgezet  Bouwkunstonderricht) (architect VBO), 
– osvedčenie potvrdzujúce, že daná osoba úspešne vykonala skúšku organizovanú Radou architektov z „Bond van Nederlandse 

Architecten“ (Komora holandských architektov, BNA) (architect), 
– diplomy udelené „Stichting Instituut voor Architectuur“ (Nadáciou „Inštitút architektúry”) (IVA), pri ukončení štúdia organizovaného 

touto nadáciou a trvajúceho najmenej šytri roky (architect), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba 
úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v 
priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 44 tejto smernice, 

– osvedčenie vydané príslušnými orgánmi, ktoré potvrdzuje, že daná osoba pred 5. augustom 1985 úspešne vykonala skúšku 'Kandidaat in 
de bouwkunde' organizovanú technickými vysokými školami v Delfte alebo Eindhove, a že v priebehu najmenej piatich rokov priamo 
predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými 
požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávať tieto činnosti (architect), 

– osvedčenie vydané príslušnými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli ´40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, že daná 
osoba v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter 
a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávať tieto činnosti (architect), 

– osvedčenia spomínané v siedmej a ôsmej zarážke sa už nemusia uznávať odo dňa nadobudnutia platnosti zákonov a predpisov 
v Holandsku,ktorými sa riadi prístup k výkonu a výkon architektonických činností pod profesijným titulom architekta, pokiaľ v zmysle 
týchto predpisov dané osvedčenia neoprávňuju na prístup k výkonu týchto činnosti pod daným profesijným titulom 

1987/1988 

Österreich – diplomy, ktoré udelili Technologické univerzity vo Viedni a Grazi a Univerzita v Innsbrucku, fakulty staviteľstva - inžinierstva 
(„Bauingenieurwesen“) a architektúry („Architektur“), v študijných odboroch architektúra, staviteľstvo-inžinierstvo 
(„Bauingenieurwesen“), staviteľstva („Hochbau“) a „Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen“), 

– diplomy, ktoré udelila Univerzita pre „Bodenkultur“ v študijných odboroch „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“, 
– diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola aplikovaného umenia vo Viedni v odbore architektonických štúdií, 
– diplomy, ktoré udelila Akadémia výtvarných umení vo Viedni v odbore architektonických štúdií, 
– diplomy diplomovaných inžinierov (Ing.), ktoré udelili vyššie technické školy alebo technické stavebné vysoké školy, plus licencia 

„Baumeister“, ktorá potvrdzuje najmenej šesť rokov odbornej praxe v Rakúsku, podmienená skúškou, 
– diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola umeleckej a priemyselnej prípravy v Linzi v odbore architektonických štúdií, 
– osvedčenia o kvalifikácii stavebného inžiniera alebo inžinierskeho konzultanta v oblasti staviteľstva („Hochbau“, „Bauwesen“, 

„Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen“, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“) v súlade so zákonom o stavebných technikoch 
(Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994) 

1997/1998 
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Polska diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry: 

– Varšavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varšave (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); odborný titul 
architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera 
architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt 
(od roku 1945 do roku 1948 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1964 titul: inżynier architekt; 
od roku 1954 do 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: inżyniera magistra 
architektury; od roku 1959 do roku 1964: titul: magistra inżyniera architektury; od roku 1964 do roku 1982, titul: magistra inżyniera 
architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekta), 

– Krakovskej technickej univerzity, fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); odborný titul 
architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta 
architektúry - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 

– Vroclavskej technickej univerzity, fakulta architektúry vo Vroclavi (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); odborný titul 
architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt 
(od roku 1949 do roku 1964 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 titul: magister inżynier 
architekt; od roku 1964 titul: magister inżynier architekt), 

– Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: 
inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Fakulta inžinierstva a stavebníctva - Wydział Inżynieryjno-
Budowlany, titul: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a všeobecného inžinierstva - Wydział 
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titul: magister inżynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 Fakulta stavebného 
inžinierstva a architektúry  - Wydział Budownictwa i Architektury, titul: magister inżynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry 
- Wydział Architektury, titul: magister inżynier architekt a od roku 1995 titul: inżynier architekt), 

– Poznaňskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Poznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); odborný titul 
architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Inžinierska škola, fakulta 
architektúry - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architektury; od roku 1978 titul: magister inżynier architekt a od 
roku 1999 titul: inżynier architekt), 

– Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gdansku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); odborný titul 
architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektúry - Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 
1971 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Inštitút 
architektúry a urbanistického plánovania - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektúry - Wydział 
Architektury), 

– Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); odborný titul architekta: 
magister inżynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektúry - Instytut Architektury); 

– Lodžskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva v Lodži (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1973 do roku 
1993 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 Fakulta stavebného inžinierstva, architektúry 
a environmentálneho inžinierstva - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, titul: od roku 1973 do roku 1978 titul: inżynier 
architekt, od roku 1978 titul: magister inżynier architekt), 

– Štetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry v Štetíne (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt  (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká inžinierska škola, Fakulta 
architektúry - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architekt, od roku 1970 titul: magister inżynier architekt a od roku 1998 
titul: inżynier architekt), 

všetky tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením o členstve vydaným príslušnou regionálnou komorou architektov v Poľsku, ktorým sa udeľuje právo 
vykonávať činnosti v oblasti architektúry v Poľsku, 

2006/2007 
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ŠTÁT Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok 

Portugal – diplom „diploma do curso especial de arquitectura“', ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte; 
– diplom architekta ''diploma de arquitecto“', ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte, 
– diplom „diploma do curso de arquitectura“', ktorý udelili vyššie školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte, 
– diplom „diploma de licenciatura em arquitectura“' , ktorý udelila vyššia škola výtvarného umenia v Lisabone, 
– diplom „carta de curso de licenciatura em arquitectura“, ktorý udelila Technická univerzita v Lisabone a Univerzita v Porte, 
– univerzitný diplom zo staviteľstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelil Vyšší technický ústav Technickej univerzity v Lisabone, 
– univerzitný diplom zo staviteľstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta inžinierstva (de Engenharia) Univerzity 

v Porte, 
– univerzitný diplom zo staviteľstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta prírodných vied a technológií Univerzity 

v Coimbre, 
– univerzitný diplom zo staviteľstva, výroby (licenciatura em engenharia civil, produção), ktorý udelila Univerzita v Minho 

1987/1988 

Slovenija – „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“ (univerzitný diplom v architektúre), 
ktorý udelila fakulta architektúry, doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeľuje 
právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry, 

– univerzitný diplom, ktorý udelili technické fakulty, ktorým sa udeľuje titul „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / 
univerzitetna diplomirana inženirka“ doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa 
udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry, 

2006/2007 
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ŠTÁT Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok 

Slovensko – diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 
1950 až 1952 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická v 
Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing. arch.), 

– diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola 
technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 
1976 (titul: Ing. arch.), 

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 
1961 až 1976 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 
(titul: Ing. arch.), 

– diplom v študijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 
(titul: Ing. arch.), 

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 1977 až 
1997 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od 
roku 1998 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby - špecializácia: "architektúra" ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra“), ktorý udelila 
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od 
roku 2001 (titul: Ing.) 

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od roku 1969 (titul: Akad. arch. do 
roku 1990, Mgr. v rokoch 1990 až 1992, Mgr. arch. v rokoch 1992 až 1996, Mgr. art. od roku 1997), 

– diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach v rokoch 1981 až 
1991 (titul: Ing.) 

všetky tieto diplomy musia byť doplnené: 
– autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou architektov v Bratislave bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné 

stavby“ alebo územné plánovanie“, 
– autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave v odbore „pozemné stavby“ 

2006/2007 

Suomi/Finland – diplomy, ktoré udelili katedry architektúry Technologických univerzít a Univerzity v Oulu (arkkitehti/arkitekt), 
– diplomy, ktoré udelili Technologické ústavy (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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ŠTÁT Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok 

Sverige – diplomy, ktoré udelila Škola architektúry Kráľovského technologického ústavu, Chalmerský technologický ústav a Technologický ústav 
university v Lund (arkitekt, univerzitný diplom z odboru architektúry), 

– osvedčenia o členstve v „Svenska Arkitekters Riksförbund“ (SAR), ak sa dané osoby odborne pripravovali v štáte, na ktorý sa vzťahuje 
táto smernica 

1997/1998 

United Kingdom – kvalifikácie udelené po úspešnom zložení skúšok poriadaných nasledujúcimi inštitúciami: 
– Kráľovský ústav britských architektov (Royal Institution of British Architects), 
– školy architektúry na univerzitách, technických univerzitách, vysokých školách, akadémiách, technologických a umeleckých 

školách, 
ktoré k dňu 10. júnu 1985 uznala Rada pre registráciu architektov Spojeného kráľovstva za účelom vpísania do registra 
(Architect), 

– osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držiteľ má nadobudnuté právo používať profesijný titul architekta z moci oddielu 6 ods. 1 písm. b), 
oddielu 6 ods. 1 písm. b) alebo oddielu 6 ods. 1 zákona o registrácii architektov z roku 1931 (Architect), 

– osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držiteľ má nadobudnuté právo používať profesijný titul architekta z moci oddielu 2 zákona 
o registrácii architektov z roku 1938 (Architect). 

1987/1988 

 
 

________________________ 
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PRÍLOHA VII 
 

Doklady a osvedčenia, ktoré sa môžu vyžadovať podľa článku 50 ods. 1 

1. Doklady 

a) Doklad o štátnej príslušnosti danej osoby; 

b) kópie osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré 

umožňujú prístup k predmetnej profesii, a podľa vhodnosti aj osvedčenie o odbornej praxi 

danej osoby. 

 Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu vyzvať žiadateľa, aby poskytol 

informácie týkajúce sa svojej prípravy v miere potrebnej na zistenie možných výrazných 

odlišností v požadovanej vnútroštátnej príprave, ako sú ustanovené v článku 14. Ak 

žiadateľ tieto informácie nedokáže poskytnúť, príslušné orgány členského štátu sa obrátia 

na styčný bod, na príslušný orgán alebo iný relevantný orgán v domovskom členskom 

štáte;   

c) v prípadoch uvedených v článku 16, osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti, ktoré vydá 

príslušný orgán alebo úrad domovského členského štátu alebo členského štátu, z ktorého 

cudzí štátny príslušník pochádza; 
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d) ak príslušný orgán hostiteľského štátu vyžaduje od osôb, ktoré chcú vykonávať regulovanú 

profesiu, osvedčenie o bezúhonnosti a dobrom mene, alebo že tieto osoby neboli 

v likvidácii, alebo odloží či zakáže výkon výkon tohto povolania v prípade závažného 

porušenia odborných pravidiel alebo trestného činu, tento štát akceptuje ako postačujúci 

dôkaz vo vzťahu k štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí chcú na jeho území 

vykonávať toto povolanie, predloženie dokladov vydaných príslušnými orgánmi 

v hostiteľských členských štátoch alebo v členskom štáte, z ktorého cudzí štátny príslušník 

pochádza, ktoré preukazujú, že dané podmienky boli splnené. Tieto orgány musia 

poskytnúť vyžadované doklady do dvoch mesiacov. 

 Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu alebo členského štátu, z ktorého cudzí 

štátny príslušník pochádza, nevydajú doklady spomínané v prvom pododseku, tieto 

doklady nahradí miestoprísažné prehlásenie – alebo čestné prehlásenie v štátoch, v ktorých 

sa neuplatňuje miestoprísažné prehlásenie - danej osoby pred príslušným súdnym alebo 

správnym orgánom, alebo podľa vhodnosti pred notárom alebo kvalifikovaným odborným 

orgánom domáceho členského štátu alebo členského štátu, z ktorého daná osoba pochádza, 

a tento orgán alebo notár vydá osvedčenie potvrdzujúce vierohodnosť miestoprísažného 

prehlásenia alebo čestného prehlásenia; 

e) ak hostiteľský štát vyžaduje od svojich občanov, ktorí chcú vykonávať regulovanú 

profesiu, doklad osvedčujúci telesné a duševné zdravie žiadateľa, štát akceptuje ako 

postačujúci dôkaz predloženie dokladu vyžadovaného v domovskom členskom štáte. Ak 

domovský členský štát takýto doklad nevydá, hostiteľský členský štát prijme osvedčenie 

vydané príslušným orgánom v tomto štáte. V tomto prípade príslušné orgány hostiteľského 

štátu musia poskytnúť vyžadovaný doklady do dvoch mesiacov. 
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f) ak hostiteľský štát vyžaduje od svojich občanov, ktorí chcú vykonávať regulovanú profesiu 

predloženie: 

– dokladu o finančnej situácii žiadateľa, 

– dokladu, že žiadateľ je poistený proti finančným rizikám vyplývajúcim z ich 

odbornej zodpovednosti v súlade s právom a právnymi predpismi platnými v 

hostiteľskom členskom štáte týkajúcimi sa podmienok a rozsahu krytia, 

 daný členský štát prijme ako postačujúci dôkaz potvrdenie vydané bankami a poisťovňami 

z iného členského štátu. 

2. Osvedčenia 

S cieľom umožniť uplatňovanie hlavy III, kapitoly III tejto smernice môžu členské štáty predpísať, 

že osoba, ktorá spĺňa podmienky vyžadovanej odbornej prípravy, musí okrem dokladu o formálnej 

kvalifikácii predložiť aj osvedčenie od príslušných orgánov jeho domovského členského štátu,  

v ktorom sa uvádza, že tento doklad o formálnej kvalifikácii je ten, na ktorý sa vzťahuje táto 

smernica. 
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I. ÚVOD 

 

1. Komisia predložila 7. marca 2002 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o 

uznávaní odborných kvalifikácií1, ktorá sa zakladá na článku 40, článku 47 ods. 1, prvej 

a tretej vete ods. 2 a článku 55 Zmluvy o ES. 

 

2. Hospodársky a sociálny výbor predložil svoje stanovisko 18. septembra 20022. 

 

3. Európsky parlament predložil svoje stanovisko na prvom čítaní 11. februára 20043. 

 

4. Komisia predložila zmenený a doplnený návrh 20. apríla 20044. 

 

5. Rada prijala svoju spoločnú pozíciu podľa článku 251 Zmluvy o ES dňa 21.decembra 

2004. 

 

II. CIELE 

 

6. Celkovým cieľom návrhu je zjednotenie a zjednodušenie. Usiluje sa zjednotiť do jednej 

smernice dvanásť „odvetvových“ smerníc, ktoré sa vzťahujú na lekárov, sestry 

zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, 

pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov ako aj tri smernice „všeobecného 

systému“, aby sa poskytol jednoduchší a zreteľnejší súbor pravidiel pre dotknuté 

povolania.  Pri udržaní zásadných podmienok a záruk zjednodušuje štruktúru a zlepšuje 

fungovanie systému. Zabezpečuje aj jednoduchšie podmienky pre cezhraničné 

poskytovanie služieb, ako sú tie, ktoré 

                                                 
1 Ú. v. ES C 181E, 30.7.2002, s. 183. 
2 Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 67. 
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
4 KOM(2004) 317 - 8722/04 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  md/KBU/ib 3 
 DG C I   SK 

sa vzťahujú na slobodu podnikania, aby prispeli k väčšej pružnosti trhu práce a trhu 

služieb.  O administratívne zjednodušenie sa usiluje nahradením množstva existujúcich 

výborov jediným regulačným výborom. Návrh obsahuje aj množstvo ustanovení o 

zlepšení spolupráce medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi a Komisiou pri 

zabezpečovaní informácií a poradenstva občanom a pri riešení problémov.  

 

III. SPOLOČNÁ POZÍCIA 

 

Hlava I -Všeobecné ustanovenia 

 

7. Rada nahradila „regulované odborné činnosti“ v článku 2 ods. 2 „regulovaným 

povolaním v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a)“, keďže prvý pojem nie je definovaný v 

článku 3 a druhý je.  

 

8. S cieľom vyjasniť vzťah medzi touto smernicou a inými existujúcimi smernicami, ako 

sú smernice, ktoré zrušuje článok 57 návrhu (článok 61 spoločnej pozície)5, Rada 

doplnila nový odsek 3 do článku 2 a nové odôvodnenie (odôvodnenie 37 spoločnej 

pozície). 

 

9. Európsky parlament navrhol nový odsek 2a v článku 2, ktorý by vylúčil z pôsobnosti 

tejto smernice notárov. Rada neprijala túto zmenu a doplnenie z dôvodov, ktoré uviedla 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

 V tomto kontexte Rada prijala myšlienku zmeny a doplnenia 31 Európskeho parlamentu 

v odôvodnení 31 (odôvodnenie 36 spoločnej pozície), pričom upravila znenie bližšie k 

článku 45 Zmluvy o ES.  Rada okrem toho 

                                                 
5 Spoločná pozícia používa priebežné číslovanie. Ak to má za následok, že odôvodnenia, 

články a/alebo odseky majú iné čísla v spoločnej pozícii ako sú v návrhu Komisie, tento 
dokument uvádza čísla z návrhu Komisie i čísla zo spoločnej pozície. 
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považuje za zbytočné uvádzať, že smernica sa nedotýka uplatňovania ustanovení 

zmluvy (články 45 a 39 ods. 4)) a preto toto vyhlásenie vypustila z tohto odôvodnenia. 

Rada sa tiež domnieva, že odkaz týkajúci sa ochrany zdravia a spotrebiteľa si zaslúži 

samostatné odôvodnenie (odôvodnenie 38 spoločnej pozície). 

 

10. Európsky parlament navrhol nový článok 2a, ktorý by rozšíril pôsobnosť smernice na 

štátnych príslušníkov tretích krajín (zmena a doplnenie 36). Rada neprijala túto zmenu a 

doplnenie z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom 

návrhu. Z podobných dôvodov Rada obmedzila uplatňovanie článku 2 ods. 2 na 

„štátnych príslušníkov členských štátov“. 

 

11. V článku 3 ods. 1 doplnila Rada ďalšie definície d) až h) prevzatím definícií, ktoré sa 

používajú už v existujúcich smerniciach. Podobne Rada doplnila ďalšie objasnenie do 

článku 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2, použitím znenia prevzatého z článku 1 smernice 

92/51/EHS. 

 

12. Európsky parlament navrhol doplniť definíciu „slobodného povolania“ do článku 3 ods. 

1 (zmena a doplnenie 37). Rada neprijala túto zmenu a doplnenie z dôvodov, ktoré 

uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

13. Európsky parlament navrhol doplnenie článku 3 ods. 3 (zmena a doplnenie 38). Rada 

súhlasí s Komisiou, že toto doplnenie je nadbytočné a preto ho neprijala. 

 

14. Európsky parlament navrhol (zmena a doplnenie 39) odkazovať v článku 4 ods. 1 nielen 

na práva ale aj povinnosti. Komisia v zásade prijíma túto zmenu a doplnenie vo svojom 

zmenenom a doplnenom návrhu, ale uprednostňuje použitie terminológie smerníc 

89/48/EHS a 92/51/EHS („rovnaké podmienky“). Rada v tomto ohľade nasleduje 

Komisiu. 
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15. Článok 4 ods. 3 návrhu Komisie sa týka situácie, keď povolanie, na ktoré je žiadateľ 

kvalifikovaný v domácom členskom štáte predstavuje samostatnú činnosť povolania, 

ktoré obsahuje viacero činností v hostiteľskom členskom štáte; to si vyžaduje, aby 

uznanie kvalifikácie poskytlo žiadateľovi prístup len k tej samotnej činnosti v 

hostiteľskom členskom štáte, ak je rozdiel príliš veľký na vyrovnanie kompenzačným 

opatrením podľa článku 14. Rada nesúhlasí, aby boli členské štáty povinné udeľovať 

čiastočný prístup k povolaniu takýmto spôsobom a preto toto ustanovenie vypustila. V 

dôsledku toho nie sú zmeny a doplnenia článku 4 ods. 3 navrhované Európskym 

parlamentom (zmeny a doplnenia 41 a 139) viac potrebné.  Pri absencii článku 4 ods. 3 

Rada vypustila aj druhý pododsek článku 48 ods. 1 ako zbytočný (to zodpovedá zmene 

a doplneniu 112 Európskeho parlamentu). 

 

Hlava II - Voľné poskytovanie služieb 

 

16. Existujúci „všeobecný systém“ smerníc neobsahuje konkrétne ustanovenia o 

podmienkach uplatniteľných pre cezhraničné poskytovanie služieb. Účelom hlavy II 

návrhu Komisie je vytvoriť ustanovenia, ktoré jasne určujú, že na poskytovanie 

dočasných a príležitostných cezhraničných služieb by sa mali uplatňovať menej 

zaťažujúce podmienky, aké sa uplatňujú na právo na trvalé podnikanie v súlade s 

prípadovým právom Súdneho dvora.  Rada, hoci s týmto cieľom súhlasí, zaviedla určitý 

počet zmien, ktorých zámerom je dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi poskytovaním 

cezhraničných služieb na dočasnom a príležitostnom základe na jednej strane a prísnym 

rešpektovaním zdravia a bezpečnosti verejnosti a ochrany spotrebiteľa na strane druhej. 

Tieto zmeny sú podrobnejšie vysvetlené nižšie. 

 

17. Komisia v článku 5 ods. 2 navrhla predpoklad, aby poskytovanie cezhraničných služieb 

na dočasnom a príležitostnom základe neprekročilo šestnásť týždňov v roku. Európsky 

parlament (zmeny a doplnenia 45 a 4) navrhol odstránenie tohto predpokladu. Rada 

súhlasí s Európskym parlamentom, že žiadne jednotné časové kritérium by nebolo 

vhodné pre všetky povolania a za všetkých okolností, a 
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preto zvolila ustanovenie, podľa ktorého sa má dočasná a príležitostná povaha 

poskytovania služieb vyhodnocovať od prípadu k prípadu, najmä vo vzťahu k jej 

trvaniu, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti. Odôvodnenie 5 bolo tiež podľa toho 

prispôsobené. 

 

18. Článok 5 ods. 1 písm. b) návrhu obsahuje podmienku, aby poskytovateľ služieb 

vykonával príslušné povolanie v členskom štáte trvalého podnikania najmenej dva roky 

v prípadoch, ak toto povolanie nie je regulované v členskom štáte trvalého podnikania. 

Rada sa domnieva, že v záujme ochrany spotrebiteľa by tieto dva roky mali spadať do 

posledných desiatich rokov pred poskytovaním služby. Tiež sa domnieva, že dvojročná 

požiadavka by sa nemala uplatňovať, hoci dotknuté povolanie nie je v členskom štáte 

podnikania regulované, ale vzdelávanie a odborná príprava, ktorá tomuto povolaniu 

predchádza, regulovaná je. 

 

19. Rada sa domnieva, že ak poskytovanie dočasnej alebo príležitostnej služby zahŕňa aj 

fyzickú prítomnosť poskytovateľa služby v hostiteľskom členskom štáte, poskytovateľ 

služby by mal podliehať určitým disciplinárnym ustanoveniam hostiteľského členského 

štátu v záujme ochrany a bezpečnosti spotrebiteľa. Z dôvodov proporcionality článok 5 

ods. 3 spoločnej pozície a sprievodné odôvodnenie (odôvodnenie 8 spoločnej pozície) 

obmedzuje uplatniteľné disciplinárne ustanovenia na tie, ktoré sú striktne relevantné.  

 

20. Článok 6 písm. a) návrhu oslobodzuje poskytovateľov dočasných a príležitostných 

služieb trvalo podnikajúcich v inom členskom štáte od požiadaviek týkajúcich sa 

oprávnenia, registrácie, alebo členstva v profesijnej organizácii alebo orgáne 

hostiteľského členského štátu. S cieľom umožniť uplatňovanie disciplinárnych 

ustanovení hostiteľského členského štátu, ak je to potrebné (pozri bod 19 vyššie), Rada 

doplnila pre členské štáty možnosť odchýliť sa od tejto výnimky tým, že poskytnú 

možnosť buď dočasnej automatickej registrácie, alebo formálneho členstva v takejto 

organizácii alebo orgáne. Táto odchýlka sa čiastočne zakladá tiež na zmenách a 

doplneniach 141 a 5 Európskeho parlamentu vrátane ustanovenia, že takáto registrácia 

alebo členstvo 
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by nemalo akýmkoľvek spôsobom zdržovať alebo komplikovať poskytovanie služieb a 

nemalo by zahŕňať žiadne dodatočné náklady pre poskytovateľa služieb. S ohľadom na 

túto všeobecnú odchýlku Rada nepovažuje za potrebné ustanoviť špecifickú odchýlku 

od článku 6 pre poskytovateľov služieb, ktorí podliehajú režimu špeciálnej profesijnej 

zodpovednosti, ako to požaduje Európsky parlament vo svojich zmenách a doplneniach 

189 a 143. 

 

21. Podľa článku 7 návrhu Komisie sa od poskytovateľa služieb, ktorý sa presťahuje do 

hostiteľského členského štátu, aby poskytoval služby na dočasnom alebo príležitostnom 

základe vyžaduje, aby dopredu informoval kontaktné miesto členského štátu 

podnikania. Európsky parlament navrhol (zmena a doplnenie 50), že by mal informovať 

príslušné orgány v členskom štáte podnikania aj v hostiteľskom členskom štáte a tiež 

ukladá povinnosti príslušnému orgánu v členskom štáte podnikania. Rada sa vo svojej 

spoločnej pozícii domnieva, že vhodný orgán, ktorý by mal byť informovaný je 

príslušný orgán hostiteľského členského štátu, ktorý by mal byť informovaný o tom, že 

poskytovateľ služieb poskytuje na jeho území služby; požadovať od poskytovateľa 

služieb, aby informoval oba členské štáty a ukladať ďalšie administratívne úlohy 

príslušnému orgánu členského štátu podnikania (ako navrhol Európsky parlament) by 

bolo v rozpore s cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie služieb. Rada sa navyše 

domnieva, že poskytovateľ služieb by mal urobiť zodpovedajúce vyhlásenie iba ak to 

hostiteľský členský štát vyžaduje, a že toto vyhlásenie by sa malo vyžadovať len pri 

prvej príležitosti, keď sa poskytovateľ služieb sťahuje do hostiteľského členského štátu, 

aby poskytoval služby, a potom raz za rok, ak plánuje poskytovať takéto služby v 

hostiteľskom členskom štáte v tom roku (článok 7 ods. 1) spoločnej pozície). Rada tiež 

zaviedla možnosť, že členské štáty môžu požadovať, aby bol k vyhláseniu priložený 

obmedzený počet dokumentov (článok 7 ods. 2 a odôvodnenie 7 spoločnej pozície). 

 

22. Rada sa domnieva, že ustanovenie o profesijnom titule, pod ktorým sa majú poskytovať 

dočasné a príležitostné cezhraničné služby, patrí skôr do článku 7 ako do článku 5 ods. 

3, ako navrhla Komisia. Preto sa v spoločnej pozícii objavuje ako článok 7 ods. 3. Rada 

sa okrem toho v dvoch špecifických prípadoch odchýlila 
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od všeobecnej zásady, že takéto služby by sa mali poskytovať pod profesijným titulom 

členského štátu podnikania: majú sa poskytovať pod profesijným titulom hostiteľského 

členského štátu v prípadoch ustanovených v poslednej vete článku 7 ods. 3 a v 

poslednom pododseku článku 7 ods. 4 spoločnej pozície. 

 

23. Rada zaviedla možnosť, aby sa v jasne definovaných prípadoch mohla skontrolovať 

odborná spôsobilosť poskytovateľa dočasných alebo príležitostných cezhraničných 

služieb ešte pred prvým poskytnutím služieb:  v prípade regulovaných povolaní s 

dôsledkami na zdravie alebo bezpečnosť ľudí, ktoré nie sú automaticky uznané podľa 

hlavy III kapitola III; len vtedy, keď je účelom kontroly zabrániť vážnemu poškodeniu 

zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb v dôsledku nedostatočnej spôsobilosti 

poskytovateľa služieb, a kde táto kontrola neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na 

tieto účely (Článok 7 ods. 4 a odôvodnenie 6 spoločnej pozície). 

 

24. Rada z položiek, ktoré môže hostiteľský členský štát požadovať od členského štátu 

trvalého podnikania podľa článku 8, odstránila doklad o štátnej príslušnosti 

poskytovateľa služieb a doklad, že spĺňa požiadavky článku 5 ods. 1 písm. b), keďže 

toto sú prvky, ktorých poskytnutie možno požadovať od samotného poskytovateľa 

služieb podľa článku 7 ods. 2 písm. a) a d) spoločnej pozície. Na druhej strane, v 

záujme ochrany zdravia a bezpečnosti prijímateľa služieb pridala Rada príslušným 

orgánom hostiteľského členského štátu možnosť žiadať od svojich náprotivkov v 

členskom štáte trvalého podnikania poskytnutie informácií o neexistencii 

disciplinárnych alebo trestnoprávnych postihov profesijnej povahy (článok 8 ods. 1 

spoločnej pozície).  Rada ďalej z rovnakého dôvodu doplnila ustanovenie týkajúce sa 

výmeny informácií v súvislosti so sťažnosťami na poskytovateľa služieb (článok 8 ods. 

2 spoločnej pozície). 

 

25. Rada sa domnieva, že požadovať od členských štátov, aby ukladali poskytovateľovi 

služby povinnosť poskytnúť príjemcovi služby všetky informácie, stanovené v článku 9 

vo všetkých prípadoch, by znamenalo zbytočnú administratívnu záťaž pre členské štáty 

i poskytovateľa služieb.  Následne Rada poskytla členským štátom voľbu 
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požadovať od poskytovateľa služieb poskytnutie niektorých alebo všetkých informácií 

uvedených v zozname a vylúčila z tejto voľby prípady, keď sa služba poskytuje pod 

profesijným titulom hostiteľského členského štátu. Rada vypustila zo zoznamu položku, 

týkajúcu sa profesijných pravidiel uplatniteľných v členskom štáte trvalého podnikania, 

ako nepotrebnú (článok 9 písm. e) návrhu Komisie).  Pridala položku týkajúcu sa 

poistného krytia alebo iných prostriedkov osobnej alebo skupinovej ochrany, pokiaľ ide 

o profesijnú zodpovednosť (článok 9 písm. f) spoločnej pozície), čím sleduje sčasti 

zmenu a doplnenie 53 Európskeho parlamentu. 

 

26. Európsky parlament navrhol nový článok 9a, ktorý by vylúčil zákonný audit účtov z 

pôsobnosti hlavy II (zmena a doplnenie 55). Hoci Komisia s touto zmenou a doplnením 

v zásade súhlasí, domnieva sa vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu, že by sa 

malo použiť všeobecnejšie znenie, aby sa vzťahovalo na všetky povolania upravené 

osobitnými právnymi predpismi a budúcim legislatívnym vývojom. Rada súhlasí s 

Komisiou, že táto zmena a doplnenie by sa mali zohľadniť použitím slovného spojenia 

„Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva spoločenstva ...“ na začiatku 

článku 5 ods. 1. 

 

Hlava III, Kapitola I - Sloboda podnikania - Všeobecný systém uznávania dokladov o 

odbornej príprave 

 

27. Článok 10 návrhu Komisie rozširuje všeobecný systém doplnkovým spôsobom na 

všetky prípady, na ktoré sa nevzťahuje automatické uznávanie na základe odbornej 

praxe alebo koordinácie požiadaviek na podmienky minimálnej odbornej prípravy.  

Rada sa domnieva, že toto rozšírenie je príliš ďalekosiahle; podľa jej názoru by sa mal 

všeobecný systém uplatňovať iba na povolania, na ktoré sa nevzťahujú kapitoly II a III 

hlavy III, ako aj na osobitné prípady uvedené v článku 10 písm. a) až g) spoločnej 

pozície, keď žiadateľ, hoci patrí k povolaniu, na ktoré sa tieto kapitolu vzťahujú, 

nespĺňa z osobitných a výnimočných dôvodov podmienky ustanovené v týchto 

kapitolách. Uvedené prípady sa vzťahujú na situácie, na ktoré v súčasnosti uplatňuje 

zmluva podľa výkladu Európskeho súdneho dvora a na situácie, ktoré osobitne riešia 

existujúce smernice.  Rada podľa toho prispôsobila odôvodnenie 10 návrhu Komisie 

(odôvodnenie 14 spoločnej pozície). 
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28. Článok 11 návrhu Komisie ustanovuje päť úrovní odbornej spôsobilosti. Rada považuje 

za vhodnejšie ponechať štyri úrovne ustanovené v existujúcich smerniciach spolu s 

preklenovacím opatrením, ustanoveným v článku 13 ods. 3 spoločnej pozície, ako 

zavádzať piatu úroveň. Rada preto vymazala článok 11 ods. 6 návrhu Komisie a 

príslušne prispôsobila ostatné ustanovenia. 

 

29. Európsky parlament navrhol (zmeny a doplnenia 192, 193, 216 a 217) vyjasnenia 

článku 11 ods. 2, 3, 5 a 6, ktoré sú v súlade s acquis. Komisia prijala tieto vyjasnenia po 

prepracovaní vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. Rada ich prijala tiež po 

prepracovaní a po zohľadnení pozície Rady, ako je vysvetlené v bode 28. 

 

30. Rada neprijala zmeny a doplnenia 57 a 218 Európskeho parlamentu článku 11 z 

dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

31. Rada do článkov 11 ods. 4 a 13 ods. 2 svojej spoločnej pozície doplnila možnosť 

aktualizovať zoznamy v prílohách II a III podľa „komitologického“ postupu. 

 

32. Rada neprijala návrh Európskeho parlamentu na nový článok 12a (zmena a doplnenie 

59) z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

33. Rada neprijala zmenu a doplnenie navrhované Európskym parlamentom do článku 13 

ods. 1 a jeho návrh na nový odsek 1a (zmena a doplnenie 60) z dôvodov, ktoré uviedla 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

34. Rada súhlasí s Komisiou v jej zmenenom a doplnenom návrhu, že nový odsek 2a článku 

13 navrhovaný Európskym parlamentom (zmena a doplnenie 62) je z hľadiska prílohy 

VII nepotrebný. 
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35. Európsky parlament navrhol množstvo zmien a doplnení, ktoré sa týkajú kvalifikácií 

nadobudnutých na základe koncesovaného vzdelania (zmeny a doplnenia 63, 214, 8 a 

10 týkajúce sa článku 13 ods. 2 písm. b a ods. 2 písm. c) a odôvodnení 7a a 7c). Rada 

neprijala zmeny a doplnenia 214 a 10 z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom 

zmenenom a doplnenom návrhu.  Rada tiež nepovažuje za potrebné urobiť doplnky 

navrhované v zmene a doplnení 63 a 8.  Rada však považuje za potrebné ustanoviť s 

ohľadom na kvalifikácie získané na základe koncesovaného vzdelania, aby v prípade 

odôvodnenej pochybnosti bol hostiteľský členský štát oprávnený overiť si u príslušného 

orgánu členského štátu, v ktorom sa kvalifikácia získala, či časť odbornej prípravy 

získaná v inštitúcii iného členského štátu bola formálne akreditovaná vzdelávacou 

inštitúciou sídliacou v členskom štáte, v ktorom bola udelená kvalifikácia, či vydaný 

doklad o formálnej kvalifikácii je rovnaký, aký by bol vydaný v prípade, že by sa celé 

vzdelávanie uskutočnilo výlučne v druhom uvedenom členskom štáte, a či doklad o 

formálnej kvalifikácii udeľuje rovnaké profesijné práva na území tohto členského štátu. 

Rada sa domnieva, že vhodné miesto pre toto ustanovenie je článok 46 návrhu Komisie, 

ktorý sa týka dokumentácie a informácií, ktoré možno požadovať od príslušných 

orgánov (článok 50 ods. 2 spoločnej pozície Rady). 

 

36. Rada doplnila nový odsek do článku 14 (článok 14 ods. 3 spoločnej pozície Rady), 

ktorý umožňuje, namiesto žiadateľa, hostiteľskému členskému štátu vybrať si, ktoré 

kompenzačné opatrenie by sa malo uplatňovať, keď ide o presnú znalosť vnútroštátného 

práva a v určitých osobitných prípadoch patriacich pod článok 10 písm. a), b), c), d), f) 

a g) (pozri bod 27).  

 

37. V článku 14 ods. 1 a 2 Rada neprijala zmenu a doplnenie 64 a časť zmeny a doplnenia 

151 Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú tichého súhlasu, z dôvodov, ktoré uviedla 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. Rada tiež považuje časť zmeny a 

doplnenia 151, ktorá sa týka „dobre podložených a nevyvrátiteľných dôvodov“, za 

nadbytočnú vzhľadom na požiadavku toho istého pododseku „poskytnúť dostatočné 

odôvodnenie“.  Rada sa domnieva, že zvyšná časť zmeny a doplnenia 151 by vytvárala 

neistotu a preto ho neprijala. 
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38. Rada zistila, že je potrebné uskutočniť niekoľko vyjasnení článku 15 a sprievodného 

odôvodnenia 9 (odôvodnenie 13 spoločnej pozície Rady), ktoré sa týkajú spoločných 

platforiem. Rada považuje predovšetkým za vhodné začať článok podrobnejšou 

definíciou pojmu „spoločné platformy“, ako navrhuje Komisia (článok 15 ods. 1) 

spoločnej pozície). Rada sa domnieva, že by nebolo vhodné zabezpečiť vytvorenie 

spoločných platforiem, ktoré by pokrývali iba niekoľko členských štátov a preto, aby 

spoločná platforma pripadala do úvahy v kontexte tohto článku, musí zahŕňať aspoň dve 

tretiny členských štátov Európskej únie vrátane členských štátov, v ktorých je príslušné 

povolanie regulované. Do odôvodnenia sa doplnil orientačný a neúplný zoznam 

možných kritérií, ktoré by sa mali zahrnúť do spoločnej platformy. 

 

Rada považuje za potrebné objasniť príslušné roly profesijných združení, členských 

štátov a Komisie, pokiaľ ide o spoločné platformy. S týmto cieľom Rada jasne uviedla, 

že: 

 

- nielen profesijné združenia, ale aj členské štáty môžu predkladať Komisii 

spoločné platformy (článok 15 ods. 2 spoločnej pozície), 

 

- Komisia by sa mala poradiť s členskými štátmi pred prijatím rozhodnutia, či by 

návrh spoločnej platformy uľahčil vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií 

alebo nie (článok 15 ods. 2 spoločnej pozície), 

 

- tento článok neovplyvňuje právomoc členských štátov rozhodovať o tom, aká 

odborná spôsobilosť sa vyžaduje na výkon povolaní na ich území, ani obsah a 

organizáciu ich systému vzdelávania a odbornej prípravy (článok 15 ods. 4 

spoločnej pozície). 
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Rada tiež doplnila požiadavku, že profesijné združenia, ktoré predkladajú návrhy 

spoločných platforiem, musia zastupovať na vnútroštátnej a európskej úrovni (článok 15 

ods. 2 a odôvodnenie 13 spoločnej pozície). Rada ďalej doplnila klauzulu o preskúmaní 

tohto článku tri roky po dátume transpozície (článok 15 ods. 6 spoločnej pozície). 

 

Mnoho vyjasnení, ktoré urobila Rada v článku 15 sa zhoduje s podstatou návrhov, ktoré 

urobil Európsky parlament vo svojich zmenách a doplneniach 68, 70, 12 a 185. Na 

druhej strane Rada neprijala zmenu a doplnenie 188 Európskeho parlamentu z dôvodov, 

ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

Hlava III, Kapitola II - Uznávanie odbornej praxe 

 

39. Komisia navrhla zjednodušiť článok 4 a prílohu A smernice 1999/42/ES znížením počtu 

kategórií upravovaných činností zo šesť na dve (článok 16 až 19 a príloha IV návrhu 

Komisie).  Rada súhlasí s tým, že zníženie počtu kategórií činností je žiaduce, ale 

domnieva sa, že počet by sa mal znížiť skôr na tri ako na dve. Podľa toho Rada rozdelila 

článok 17 návrhu Komisie na dva oddelené články (články 17 a 18 spoločnej pozície) a 

prepracovala dva zoznamy v prílohe IV na tri zoznamy.  

 

 Rada prijala návrh Európskeho parlamentu (zmena a doplnenie 207) nahradiť „päť 

rokov“ údajom „šesť rokov“ v článku 17 ods. 1 písm. a), ale len s ohľadom na činnosti, 

na ktoré sa vzťahuje článok 17 spoločnej pozície; túto zmenu s ohľadom na činnosti, na 

ktoré sa vzťahuje článok 18 spoločnej pozície neprijala z dôvodov, ktoré uviedla 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. Rada tiež neprijala časť zmeny a 

doplnenia 207 Európskeho parlamentu, ktoré sa týkalo nového pododseku da) v článku 

17 ods. 1 z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 
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40. S cieľom byť v súlade s prípadovým právom Súdneho dvora, ktoré vyžaduje, aby 

vykonávacie právomoci, ktoré zákonodarca udelil Komisii, boli dostatočne špecifické, v 

zmysle, že musia jasne uvádzať hranice takejto právomoci, Rada uviedla v článku 19 

návrhu (článok 20 spoločnej pozície), že účelom zmeny a doplnenia zoznamov činností 

v prílohe IV „komitologickým“ postupom musí byť „aktualizácia alebo vyjasnenie 

nomenklatúry, za predpokladu, že to nezahŕňa žiadnu zmenu v činnostiach súvisiacich s 

jednotlivými kategóriami“6. 

 

Hlava III, Kapitola III - Uznávanie na základe koordinácie požiadaviek na minimálnu 

odbornú prípravu 

 

 

41. Rada prijala návrhy Európskeho parlamentu v jeho zmenách a doplneniach 80, 88, 90, 

93, 95, 97 a 161 na presun zoznamov znalostí a zručností pre povolania, na ktoré sa 

vzťahuje hlava III, kapitola III z prílohy V, body 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1 

do textu smernice.  Namiesto vytvorenia nových článkov Rada začlenila tieto zoznamy 

do článkov 22, 29, 32, 35, 36 a 40 návrhu (článok 24 ods. 3, čl. 31 ods. 6, čl. 34 ods. 3, 

čl. 38 ods. 3, čl. 40 ods. 3 a čl. 44 ods. 3 spoločnej pozície). Rada však neprijala návrh 

Európskeho parlamentu v jeho zmene a doplnení 154 vymazať z článku 20 ods. 5 

(článok 21. ods. 6 spoločnej pozície) možnosť aktualizovať tieto zoznamy 

„komitologickým“ postupom z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a 

doplnenom návrhu. Z dôvodu konzistencie Rada tiež presunula zoznam znalostí a 

zručností architektov z prílohy V, bod 5.7.1 do článku 42 návrhu (článok 46 ods. 1 

spoločnej pozície). 

 

42. Rada tiež prijala zmeny a doplnenia 96 a 162 Európskeho parlamentu, ktorými sa 

presúva zoznam odborných činností pôrodných asistentiek a farmaceutov z prílohy V, 

body 5.5.3 a 5.6.3 do článkov 38 a 41 návrhu (články 42 ods. 2 a 45 ods. 2 spoločnej 

pozície). 

                                                 
6 Z rovnakého dôvodu Rada špecifikovala hranice vykonávacích právomocí ustanovených v 

článku 23 ods. 6 a 24 návrhu (články 25 ods. 5 a 26 spoločnej pozície). 
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43. Rada neprijala zmeny a doplnenia 153 a 128 Európskeho parlamentu, ktoré navrhujú 

doplniť do článku 20 návrhu a do nového bodu 5a prílohy V ustanovenia o 

psychoterapeutoch z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a 

doplnenom návrhu. 

 

44. Európsky parlament navrhol vo svojej zmene a doplnení 75, že článok 20 ods. 6) návrhu 

by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby členský štát, keď prijme ustanovenia týkajúce sa 

vydávania dokladu o formálnej spôsobilosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje kapitola III 

hlavy III, to neoznámil len Komisii, ale aj ostatným členským štátom. Rada prijíma túto 

zmenu a doplnenie, pokiaľ ide o spôsobilosti architektov (článok 21 ods. 7) spoločnej 

pozície), ale nie pokiaľ ide o ostatné povolania, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, z 

dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. Rada sa 

domnieva, že rozšírenie oznamovania na ostatné členské štáty v prípade architektov je 

odôvodnené existenciou rozličných systémov, ktoré sa vzťahujú na architektov a na 

ostatné povolania v existujúcich smerniciach. 

 

 Rada neprijala zmenu a doplnenie 77 Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje v článku 

20 nový odsek 6a z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom 

návrhu. S ohľadom na rozličné systémy, ktoré sa vzťahujú na architektov, si však Rada 

všíma, že Komisia uviedla vo vyhlásení, na ktoré odkazuje bod 68 nižšie, že ak má 

členský štát vážne pochybnosti, či doklad o formálnej spôsobilosti architektov spĺňa 

kritériá ustanovené v smernici, Komisia má v úmysle predložiť vec skupine odborníkov 

uvedenej vo vyhlásení Komisie. 

 

45. Európsky parlament navrhol množstvo zmien a doplnení, ktoré sa týkajú odbornej 

prípravy popri zamestnaní na povolania, na ktoré sa vzťahuje hlava III, kapitola III 

návrhu (zmeny a doplnenia 81, 86, 159, 160 a 94).  V súlade s cieľom zjednodušenia, 

ktorý táto smernica zdôrazňuje, Rada uprednostnila spojenie všetkých ustanovení, 

týkajúcich sa odbornej prípravy popri zamestnaní do jedného ustanovenia  
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(článok 22 písm. a) spoločnej pozície) s následným vymazaním článku 23 ods. 4, čl. 26 

ods. 4, čl. 29 ods. 3 tretí pododsek a čl. 36 ods. 3 návrhu Komisie.  

 

46. Európsky parlament navrhol vo svojej zmene a doplnení 101, aby bolo ustanovenie 

podobné článku 22 ods. 3) návrhu Komisie o priebežnom vzdelávaní a odbornej 

príprave začlenené aj do článku 10 s ohľadom na farmaceutov. Rada súhlasí s názorom 

Komisie vyjadreným v jej zmenenom a doplnenom návrhu, že takéto ustanovenie by sa 

malo vzťahovať na všetky povolania, na ktoré sa vzťahuje hlava III kapitola III. Rada na 

tento účel preto zaviedla jednotné ustanovenie (článok 22 písm. b) spoločnej pozície), 

čo má za následok vymazanie článku 22 ods. 3 návrhu Komisie. 

 

47. Rada doplnila určitý počet ustanovení do kapitoly III hlavy III, ako aj do príloh, ktoré 

zohľadňujú pristúpenie desiatich nových členských štátov do Európskej únie 1. mája 

2004, a ktoré sa zakladajú na zodpovedajúcich úpravách existujúcich smerníc 

uskutočnených príslušnými aktmi o pristúpení. 

 

 Rada tiež doplnila ustanovenia o kvalifikáciách zdravotných sestier a pôrodných 

asistentiek udeľovaných v Poľsku, ktoré zohľadňujú právne predpisy zavedené v Poľsku 

od uzavretia aktov o pristúpení uvedených vyššie (články 33 ods. 3 a 43 ods. 4 

spoločnej pozície). 

 

48. Rada opravila dátumy v článku 21 ods. 2 písm. a) a čl. 39 ods. 2 návrhu Komisie z 3. 

októbra 1989 na 3. október 1990 (článok 23 ods. 2 písm. a), a čl. 43 ods. 2 spoločnej 

pozície). 

 

49. Rada neprijala zmenu a doplnenie 155 Európskeho parlamentu, ktoré navrhovalo 

vymazať článok 23 ods. 6 návrhu Komisie z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom 

zmenenom a doplnenom návrhu. 
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50. Európsky parlament vo svojej zmene a doplnení 156 druhého pododseku článku 24 

navrhol, aby bolo možné začleniť do prílohy V, bod 5.1.4 prostredníctvom 

„komitologického postupu“ nielen nové lekárske špecializácie spoločné vo všetkých 

členských štátoch, ale i nové lekárske špecializácie, ktoré sú spoločné len pre 

obmedzený počet členských štátov. 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu túto zmenu a doplnenie neprijala. 

Rada zvolila kompromisné riešenie, v ktorom možno začleniť nové lekárske 

špecializácie, pokiaľ sú aspoň v dvoch pätinách členských štátov (článok 26 druhý 

pododsek a odôvodnenie 17 spoločnej pozície). To zahŕňa rozloženie lekárskych 

špecializácií medzi prílohu V, bod 5.1.4 (bod 5.1.3 spoločnej pozície) a prílohu VI, bod 

6.1. 

 

 Rada nepovažuje za potrebné presunúť zoznam vytvorených práv lekárskych 

špecialistov z prílohy VI bod 6.1 do prílohy V, nový bod 5.1.4a, ako to navrhuje 

Európsky parlament vo svojich zmenách a doplneniach 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 a 

215.  

 

51. Rada začlenila myšlienku zmeny a doplnenia 87 Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje 

nový článok 28a do hlavy II svojej spoločnej pozície (pozri body 19 až 24 vyššie). 

 

52. Podobne ako v prípade lekárskych špecializácií (bod 50 vyššie) Rada znovu zaviedla 

možnosť automatického uznávania zubárskych špecializácií spoločných aspoň pre dve 

pätiny členských štátov. Podľa toho Rada považuje za potrebné aj rozlišovať medzi 

základnou odbornou prípravou zubného lekára (článok 34 a príloha V, bod 5.3.2 

spoločnej pozície) a špecializovanou odbornou prípravou zubného lekára (článok 35 a 

príloha V bod 5.3.3 spoločnej pozície). To má za výsledok výmaz prílohy VI bod 6.2 

návrhu Komisie a článku 34 ods. 3 a 4, ktorý odkazuje na tento bod prílohy VI. 

 

53. Rada neprijala zmenu a doplnenie 92 Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje doplniť 

nový odsek 2a do článku 35 z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a 

doplnenom návrhu. 
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54. Rada neprijala zmeny a doplnenia 98 a 19 Európskeho parlamentu, ktoré navrhujú nový 

odsek 1b do článku 40 a zodpovedajúce nové odôvodnenie 19a z dôvodov, ktoré uviedla 

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

55. Vo svojich zmenách a doplneniach 162, 163, 104 a 18 navrhol Európsky parlament, že 

odchýlka pre lekárne uvedené v článku 2 ods. 2 smernice 85/433/EHS sa má ponechať v 

článku 41 ods. 2a alebo 2b alebo 4a a má na ňu odkazovať odôvodnenie 19 návrhu.  

Rada prijala zachovanie tejto odchýlky, ale domnieva sa, že by bolo lepšie ju umiestniť 

do článku 20 návrhu (článok 21 ods. 4 spoločnej pozície), keďže sa týka automatického 

uznávania dokladov o formálnej spôsobilosti. 

 

56. Rada tiež ponechala odchýlku pre lekárne uvedené v článku 5 druhý pododsek smernice 

85/433/EHS v článku 41 návrhu (článok 45 ods. 4 spoločnej pozície). 

 

57. Rada neprijala zmenu a doplnenie 212 Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje nový 

článok 45a z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom 

návrhu. 

 

Hlava III, Kapitola IV - Spoločné ustanovenia o trvalom podnikaní 

 

58. Rada presunula bod 2 b) prílohy VII návrhu Komisie do článku 46 (článok 50 ods. 2 

spoločnej pozície) po zvážení, že by sa mal objaviť skôr v tomto článku, ako v prílohe. 

 

59. Rada presunula článok 46 ods. 2 návrhu Komisie z hlavy III do článku 52 (článok 56 

ods. 2 spoločnej pozície) hlavy V po zvážení, že toto ustanovenie by sa malo uplatňovať 

nielen na trvalé podnikanie, ale i na cezhraničné poskytovanie služieb. Rada toto 

ustanovenie ďalej rozšírila na obojstrannú výmenu informácií medzi príslušnými 

orgánmi 
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hostiteľského a domáceho členského štátu, ako navrhuje Európsky parlament vo svojej 

zmene a doplnení 110, a pridala i konkrétny odkaz na „vykonané disciplinárne konanie 

alebo trestnoprávny postih“ a jasne uviedla, že výmena informácií musí rešpektovať 

právne predpisy o osobných údajoch.  

 

60. Rada zmenila a doplnila článok 47 ods. 2 návrhu (článok 51 ods. 2 spoločnej pozície), 

ktorý pridáva ďalší mesiac lehoty pre prípady, ktoré patria do kapitoly I a II hlavy III, v 

súlade s lehotou, ktorú poskytujú existujúce smernice.  

 

61. Rada neprijala zmenu a doplnenie 113 Európskeho parlamentu, ktoré dopĺňa do článku 

48 nový odsek 2a z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom 

návrhu. 

 

Hlava IV - Podrobné pravidlá výkonu povolania 

 

62. Rada presunula článok 49 (článok 53 spoločnej pozície) o jazykových znalostiach do 

hlavy IV, ktorá sa týka nielen podnikania, ale i poskytovania služieb.  Rada ďalej 

vymazala článok 49 ods. 2 návrhu, pretože sa domnieva, že obsahuje povinnosť 

výsledku, ktorý nemožno zaručiť. Rada neprijala zmenu a doplnenie 114 navrhované 

Európskym parlamentom, keďže sa domnieva, že smernice by mali byť určené 

členským štátom a nie prisťahovalcom. 

 

63. Rada obmedzila upustenie od povinnosti v článku 51 (článok 55 spoločnej pozície) pre 

lekárov a zubných lekárov v súlade s existujúcimi smernicami.  

 

Hlava V - Administratívna spolupráca a zodpovednosť za zavedenie 

 

64. Rada neprijala zmeny a doplnenia 116, 117 a 118 Európskeho parlamentu, ktoré by v 

článku 52 návrhu nahradili „príslušné orgány“ „profesijným združeniami alebo 

podobnými príslušnými inštitúciami“, a ktoré by týmto inštitúciám pridelili rolu  



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  md/KBU/ib 20 
 DG C I   SK 

kontaktného miesta podľa článku 53, z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom 

zmenenom a doplnenom návrhu. Z rovnakých dôvodov neprijala súvisiacu parlamentnú 

zmenu a doplnenie 136 do článku 8 ods. 1.  Rada navyše nevidí žiaden naliehavý dôvod 

nahradiť „príslušné orgány“ „príslušnými inštitúciami“. 

 

65. Rada zmenila a doplnila posledný pododsek článku 53 návrhu (článok 57 spoločnej 

pozície), aby v záujme proporcionality vyjasnila, že od kontaktných miest sa 

nevyžaduje systematické informovanie Komisie o všetkých žiadostiach, ktoré prijmú.  

 

66. Rada v novom odôvodnení (odôvodnenie 28 spoločnej pozície) jasne uviedla, že každý 

členský štát si určí sám, ako bude jeho jediné kontaktné miesto, ktoré má určiť, 

spolupracovať s ostatnými úradmi zriadenými v tomto štáte. Toto odôvodnenie tiež 

preberá niekoľko prvkov nového odôvodnenia 23a, ktoré navrhuje Európsky parlament 

vo svojej zmene a doplnení 26. 

 

67. Rada vymazala článok 54 ods. 3 návrhu Komisie, keďže sa domnieva, že obsah tohto 

odseku je skôr vecou rokovacieho poriadku výboru zriadeného týmto článkom a nie 

tejto smernice.  

 

68. Vo svojich zmenách a doplneniach 119 a 120 navrhuje Európsky parlament podľa 

článku 54 návrhu, aby boli zriadené radšej dva výbory ako jeden. Rada neprijala tieto 

zmeny a doplnenia z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a 

doplnenom návrhu. 

 

 Európsky parlament urobil množstvo návrhov aj v zmenách a doplneniach 119 a 120 a 

tiež v zmenách a doplneniach 27, 180, 181, 182, 183, 83 a 157, pokiaľ ide o organizáciu 

práce výboru a vytvorenie skupiny odborníkov, ktorá by pomáhala Komisii 

(odôvodnenia 24, 24a, 24b, 25a a článok 23a, čl. 24 ods. 2a, 2b, a 2c).  Rada súhlasí s 

Komisiou, že tieto veci by sa mali ponechať na interný rokovací poriadok a na Komisiu 

a nemali by byť upravené v texte smernice. V tomto kontexte Rada vzala na vedomie 

vyhlásenie Komisie o vytvorení a fungovaní skupiny odborníkov, najmä v kontexte 

článku 54, čl. 15 a čl. 20 ods. 6. 
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Hlava VI - Iné ustanovenia 

 

69. Rada do článku 55 návrhu doplnila nový odsek (článok 59 ods. 2 spoločnej pozície), 

ktorý ustanovuje, aby Komisia každých päť rokov vypracovala správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

 

 Rada neprijala doplnenia článku 55 a súvisiacich nových odôvodnení 21a a 22a, ktoré 

navrhoval Európsky parlament vo svojich zmenách a doplneniach 187, 122, 23 a 186, z 

dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

70. Rada neprijala zmeny a doplnenia 168, 123 a 124 Európskeho parlamentu, ktoré 

navrhujú zmeny a doplnenia do článku 56 ods. 2 a nový článok 56 ods. 2a, ktoré sa 

týkajú klauzuly o odchýlkach, z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom zmenenom 

a doplnenom návrhu. 

 

71. Rada v záujme právnej istoty do článku 57 návrhu (článok 61 spoločnej pozície) 

doplnila objasnenie, ktoré jasne uvádza, že všetky akty prijaté na základe smerníc, ktoré 

budú zrušené touto smernicou, nie sú zrušením týchto smerníc ovplyvnené. 

 

Prílohy 

 

72. Ako bolo vysvetlené vyššie (pozri body 41, 42, 47, 50, 52 a 58), Rada presunula časť 

obsahu príloh do príslušných článkov smernice, zmenila usporiadanie príloh a doplnila 

do nich materiál za členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004, na 

základe ustanovení príslušných aktov o pristúpení s doplnením zodpovedajúceho 

materiálu do existujúcich smerníc.  

 

73. Rada neprijala zmenu a doplnenie 126 Európskeho parlamentu, ktoré dopĺňalo 

povolanie „turistický sprievodca“ do prílohy II za Grécko, pretože to nepovažovala za 

potrebné.  
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Ďalšie zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu 

 

74. Rada neprijala určitý počet ďalších zmien a doplnení navrhovaných Európskym 

parlamentom, pretože ich považuje za nepotrebné. 

  

IV. ZÁVERY 

 

75. Vo svojej spoločnej pozícii Rada prevzala značný počet zmien a doplnení navrhovaných 

Európskym parlamentom. Ak Rada neprijala zmeny a doplnenia navrhované 

Európskym parlamentom, bolo to najmä z dôvodov, ktoré uviedla Komisia vo svojom 

zmenenom a doplnenom návrhu. 

 

Hoci Komisia by uprednostnila, ak by spoločná pozícia Rady zostala bližšie k jej 

návrhu, najmä pokiaľ ide o hlavu II o dočasnom a príležitostnom cezhraničnom 

poskytovaní služieb, prijala spoločnú pozíciu ako uspokojivý kompromisný balík. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
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2002/0061 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu smernicu Európskeho parlamentu týkajúcu sa 
uznania odborných kvalifikácií 

1 - PODKLADY 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 
(dokument KOM(2002)119 konečná verzia – 2002/0061(COD): 

7. marec 2002 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2002 

Stanovisko Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 11. februára 2004 

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu: 20. apríl 2004 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 22. december 2004 

2 - PREDMET NÁVRHU KOMISIE 

Konsolidácia existujúcich smerníc, uľahčenie poskytovania služieb, zjednodušenie 
existujúcich predpisov a posilnenie poskytovania informácií a poradenstva občanovi. 

3 - PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1 Všeobecné pripomienky 

Komisia bola schopná podporiť politickú dohodu Rady z 18. mája 2004, ktorá v podstate 
zastáva návrh Komisie zmenený a doplnený zmeneným a doplneným návrhom. Táto politická 
dohoda bola zapracovaná do spoločnej pozície prijatej dňa 23.12.2004. 

Zmeny a doplnenia, ktoré priniesla spoločná pozícia, sa týkajú hlavne poskytovania služieb, 
formálnej reorganizácie odbornej kvalifikácie nižšej úrovne vo všeobecnom systéme 
a opätovné zapracovanie niektorých ustanovení acquis communautaire, ktoré sa v návrhu 
Komisie neboli zahrnuté. 
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3.2 Zmeny a doplnenia Parlamentu zapracované do spoločnej pozície 

3.2.1 Zmeny a doplnenia zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu a do spoločnej 
pozície 

Odôvodnenie (36) – zmena a doplnenie 31: vylúčenie rozsahu pôsobnosti smernice činností, 
ktoré aj príležitostne zahŕňajú priamu a konkrétnu účasť v orgáne verejnej moci. Upresnenie, 
podľa ktorého smernica nemá vplyv na uplatňovanie článku 39 ods. 4 a článku 45 Zmluvy, sa 
vypustilo do tej miery, že toto odôvodnenie nemôže v žiadnom prípade ovplyvniť podmienky 
uplatňovania Zmluvy definované Dvorom. Z toho vyplýva, že ak členský štát nevyhradí 
svojim štátnym príslušníkom na základe článku 39 ods. 4 prístup k činnostiam spadajúcim 
pod vykonávanie verejného úradu, je táto smernica uplatniteľná. 

Odôvodnenie (37), články 2 a 5 – zmena a doplnenie 55: vylúčenie profesie audítora 
z rozsahu pôsobnosti kapitoly II návrhu smernice týkajúceho sa poskytovania služieb. 
Spoločná pozícia sa vzťahuje vyslovene na profesiu audítora v odôvodnení (37) 
a všeobecnejšie upresňuje, že smernica neprejudikuje použitie konkrétnych ustanovení práva 
Spoločenstva priamo spojených s uznaním odborných kvalifikácií. 

Článok 4 – zmeny a doplnenia 39, 141 a 189: podrobenie sa migrujúceho odborníka 
rovnakým podmienkam vykonávania profesie, aké sú platné v hostiteľskom členskom štáte. 

Články 5, 6 a 7 – zmena a doplnenie 87: spoločná pozícia sa približuje k existujúcemu 
systému vo veci poskytovania služieb lekármi, čo sa v podstate zhoduje so zmenou a 
doplnením 87.  

Článok 9 – zmena a doplnenie 53: povinnosť poskytovateľa služieb poskytnúť príjemcovi 
služby dôkaz, že je poistený proti rizikám spojeným s profesionálnou zodpovednosťou. Inak 
sa povinnosť informovať príjemcu služby uľahčila, čo je v súlade s posilnením kontroly 
poskytovateľa služieb vykonávanej priamo hostiteľským členským štátom. 

Článok 11 – zmeny a doplnenia 192, 193, 216 a 217: text zmeneného a doplneného návrhu 
bol do značnej miery zapracovaný pokiaľ ide o definíciu úrovne kvalifikácie. Spoločná 
pozícia v článku 11 ods. 4 písm.b) upresňuje, že vzdelávanie s osobitným zložením uvedené 
v prílohe II, sa týka iba tých prípadov, v ktorých sa profesia upravuje predpisom 
v príslušnom členskom štátne, ktorý správne odzrkadľuje acquis. Ďalšie rozdiely sú iba 
redakčné: presun piatej úrovne do článku 13 ods. 3 a definícia vzdelaní upravených 
predpisom do článku 3 ods. 1 písm. d).  

Článok 15 a odôvodnenie (13) – zmeny a doplnenia 12, 68, 70 a 185: spoločná pozícia 
v podstate preberá zmenený a doplnený návrh, pričom upresňuje, že článok 15 neovplyvňuje 
právomoc členských štátov vo veci úpravy profesií a organizácie vzdelávacích systémov 
a odborného vzdelania predpisom. Napokon spoločná pozícia preberá zmenený a doplnený 
návrh pokiaľ ide o reprezentatívnosti odborných združení a organizácií spôsobilých 
prezentovať spoločné platformy (spoločná pozícia sa vzťahuje na reprezentatívnosť na 
národnej i európskej úrovni). 

Články 17 a 18 – zmena a doplnenie 207: spoločná pozícia zahrnula, do skráteného zoznamu 
činností, zmenu a doplnenie, ktoré sa týka predĺženia trvania odbornej praxe potrebnej na 
automatické uznanie na päť až šesť rokov. 
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Článok 22 - zmeny a doplnenia 81, 86, 94, 101, 159 a 160: pre všetky profesie, ktoré 
využívajú koordinované vzdelávanie je povolené externé vzdelávanie bez toho, aby bolo 
považované za výnimočné a na základe jednoduchej a jednotnej formulácie. V prípade týchto 
profesií sa uznáva celoživotné vzdelávanie. Prevzal sa obsah zmeneného a doplneného návrhu 
v týchto dvoch bodoch. 

Články 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 a 47 - zmeny a doplnenia 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 a 
161: bol zapracovaný text zmeneného a doplneného návrhu a zoznamy vedomostí a zručností 
vyžadovaných pre profesie, ktoré využívajú podmienky koordinovaného vzdelávania sa 
presunuli z príloh do textu smernice bez nejakej podstatnej zmeny.  

Články 42 a 45 – zmeny a doplnenia 96 a 162: zmenený a doplnený návrh bol prijatý a 
zoznamy odborných činností lekárnikov a pôrodných asistentiek sa presunuli z príloh do textu 
smernice bez nejakej podstatnej zmeny.  

Článok 50 – zmeny a doplnenia 8, 62 a 63: spoločná pozícia prekračuje zmenený a doplnený 
návrh do tej miery, že umožňuje hostiteľskému členskému štátu vykonať niektoré kontroly 
v členskom štáte pôvodu v prípade franchisového vzdelávania, aby zabránil prípadným 
podvodom. Z toho vyplýva, že spoločná pozícia uznáva, že diplomy získané franchisovým 
vzdelávaním principiálne pokrýva smernica. 

Článok 56 - zmeny a doplnenia 32, 89 a 110: spoločná pozícia preberá prístup zmeneného a 
doplneného návrhu a zdôrazňuje dôležitosť výmeny informácií medzi príslušnými úradmi, 
najmä v prípadoch vážnych a špecifických skutočností, ktoré majú následky na ďalšie 
vykonávanie odbornej činnosti. Toto ustanovenie sa nachádza v kapitole týkajúcej sa 
administratívnej spolupráce, čo umožňuje jeho uplatniteľnosť v rámci zriadenia a 
poskytovania služieb. 

Odôvodnenie (28) – zmena a doplnenie 26: zmenený a doplnený návrh preberá zmenu a 
doplnenie 26 pokiaľ ide o transparentnosť siete kontaktných miest a objasňuje úlohu 
kontaktných miest. Prebrala to aj spoločná pozícia, ktorá tiež upresňuje, že označenie 
jediného kontaktného miesta nezabraňuje členským štátom zriaďovať viac detašovaných 
pracovísk. 

Vyhlásenie Komisie o vytvorení a činnosti skupiny expertov – zmena a doplnenie 181: 
vyhlásením pripojeným k spoločnej pozícii (porovnaj vyššie) sa Komisia zaväzuje vytvoriť 
skupinu expertov a upresňuje úlohu profesionálnych združení v rámci pružnej metódy 
poradenstva.  

3.2.2 Zmeny a doplnenia zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu, ale neprebraté 
do spoločnej pozície 

Článok 2 – zmena a doplnenie 34: spoločná pozícia neupresňuje, či sa uznaním diplomu 
z tretej krajiny prvým členským štátom podľa jeho vnútroštátnych predpisov umožňuje 
držiteľovi tohto uznania vykonávať príslušnú profesiu v inom členskom štáte; je to však 
prijateľné do tej miery, do akej táto nemožnosť jasne vyplýva z článku 3 ods. 3 návrhu 
smernice. 

Články 4 a 52 – zmeny a doplnenia 112 a 139: spoločná pozícia vypustila odkaz na možnosť 
hostiteľského členského štátu uviesť v diplome z odboru vhodnú poznámku v prípade 
čiastočného prístupu k profesii. Je to dôsledok vypustenia článku 4 ods. 3, ktorý sa vzťahuje 
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na čiastočný prístup k takej profesii v súlade s definíciou platnou na území hostiteľského 
členského štátu. Pre Komisiu je to akceptovateľné do tej miery, pokiaľ judikatúra v 
príslušných veciach ponúka migrantovi adekvátne záruky (rozsudok „ Säger” z 25.7.91 vo 
veci C-76/90).  

Odôvodnenie (7b) zmeneného a doplneného návrhu – zmeny a doplnenia 9 a 58: spoločná 
pozícia nepreberá odôvodnenie (7b) zmeneného a doplneného návrhu upresňujúci, že 
migrujúci odborník nemôže využiť vo svoj prospech uznanie svojich odborných kvalifikácií 
hostiteľským členským štátom na dosiahnutie, vo svojom rodnom štáte, práv líšiacich sa od 
práv vyplývajúcich z odborných kvalifikácií získaných v tomto štáte, aj keď nezískal 
dodatočnú kvalifikáciu v hostiteľskom štáte. Jednako smernice týkajúce sa uznania 
kvalifikácií takýto postup vždy považovali za zakázaný (porovnaj najmä odpoveď Komisie na 
písomnú otázku č. 512/03 p. Zappalu). 

Článok 14 – zmena a doplnenie 151: spoločná pozícia nepreberá zo zmeneného a doplneného 
návrhu ustanovenia týkajúce sa vymedzenia postupu odchýlky pri výbere migranta medzi 
adaptačnou stážou a skúškou spôsobilosti. Naopak spoločná pozícia (znovu) uvádza 
automatickú odchýlku z povinnosti výberu migrantom v určitých prípadoch. Pre Komisiu je 
to akceptovateľné do tej miery, do akej z toho nevyplýva žiadny ústupok vo vzťahu k acquis 
communautaire. 

Článok 21 ods. 1 – zmeny a doplnenia 152 a 153: táto zmena a doplnenie zavedené 
zmeneným a doplneným návrhom sa týkala objasnenia textu, ale v zásade neobsahuje nejakú 
podstatnú zmenu automatického uznania stanoveného v článku 21.  

Článok 56 – zmeny a doplnenia 52, 116 a 117: spoločná pozícia nepreberá termín „príslušné 
orgány” ktorý v zmenenom a doplnenom návrhu nahrádza termín „príslušné úrady”. Napriek 
tomu je však pravda, že ustanovenie úradov/orgánov poverených uznávaním odborných 
kvalifikácií podlieha vnútornej organizácii každého členského štátu, a teda nevylučuje 
ustanovenie subjektov, ktoré nie sú úradmi. 

Odôvodnenie (32) – zmena a doplnenie 29: zmenený a doplnený návrh presne stanovuje, že 
administratívne nedostatky pričítané členskému štátu nemôžu ospravedlniť oneskorenie 
v transpozícii smernice. Hoci toto odôvodnenie sa v spoločnej pozícii neuvádza ide o zásadu 
stanovenú Dvorom použiteľnú v každom prípade. 

3.2.3 Rozdiely medzi zmeneným a doplnený návrhom a spoločnou pozíciou 

Odôvodnenie (5) a článok 5 – zmeny a doplnenia 4 a 45: zmeny a doplnenia 4 a 45, ktoré sa 
týkali vypustenia odkazu na predpokladaných šestnásť týždňov na rozlíšenie medzi 
poskytovaním služieb zariadením. Spoločná pozícia prebrala zmeny a doplnenia predložené 
Parlamentom a vypustila odkaz na predpoklad časového kritéria šestnástich týždňov. 

Článok 6 a odôvodnenie (8) – zmeny a doplnenia 5, 141, 143 a 189: spoločná pozícia 
postupuje v zmysle zmien a doplnení 5, 141 a 189, keďže od členských štátov vyžaduje 
registráciu pro forma pre všetky profesie upravené predpisom s cieľom uľahčiť použitie 
disciplinárnych predpisov platných na ich území, ktoré sú stanovené v odôvodnení (8) 
a v článku 5 ods. 3. Je to akceptovateľné do tej miery, do akej spoločná pozícia stanovuje, že 
príslušnému úradu hostiteľského členského štátu prináleží v tejto veci odovzdávať kópiu 
vyhlásenia poskytovateľa služieb odborovej organizácii, čím sa poskytovateľ vyhne každej 
dodatočnej administratívnej zákonnej povinnosti. 
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Články 7 a 8 a odôvodnenie (7) – zmeny a doplnenia 5, 6, 50, 136, 145 a 146: spoločná 
pozícia postupuje v zmysle návrhu Európskeho parlamentu, ktorý hodlá zaručiť pre 
hostiteľský členský štát použiteľnosť informácie a stanovuje v súlade so zmenou a doplnením 
5, že poskytovateľ služieb musí vyhlásenie adresovať priamo príslušnému úradu 
hostiteľského členského štátu pri všetkých profesiách upravených predpisom. Toto prvé 
vyhlásenie musí sprevádzať určitý počet dokladov, ktoré musia byť ročne aktualizované v 
zjednodušenej forme a tvoria prílohu k vyhláseniu (samotný dôkaz o odbornej záruke sa musí 
tiež ročne obnovovať). Administratívna spolupráca stanovená v článku 8 sa podľa spoločnej 
pozície obmedzuje na to, aby sa hostiteľskému členskému štátu umožnilo skontrolovať, či 
informácie, ktorými disponuje, sú správne. Predbežné vyhlásenie stanovené v článku 7 ods. 1 
a 2 spoločnej pozície nemá odkladný účinok na poskytovanie služieb, čo sa v podstate pridŕža 
zmien a doplnení 146 a 50. 

Zmeny a doplnenia 6 a 136 stanovili uvedenie odkazu na dôkaz odborných kvalifikácií 
/zručností poskytovateľa služieb. Spoločná pozícia postupuje podľa týchto zmien a doplnení a 
v článku 7, ods. 4 stanovuje možnosť hostiteľského členského štátu vykonávať kontrolu ex 
ante odborných kvalifikácií poskytovateľa služieb, ale jedine pre profesie, ktoré majú dopad 
na verejné zdravie alebo bezpečnosť a nevyužívajúce výhody koordinácie minimálnych 
podmienok vzdelania a len pokiaľ je táto kontrola úmerná cieľu vyhnúť sa ťažkým ujmám na 
zdraví alebo bezpečnosti zo strany prijímateľa služieb z dôvodu nedostatku odborných 
kvalifikácií poskytovateľa. 

Možnosť hostiteľského členského štátu vykonávať kontrolu poskytnutých služieb na svojom 
území je pre Komisiu akceptovateľná do tej miery, že sa v odôvodnení (ako aj vo vyhlásení 
Komisie k zápisnici Rady, porovnaj prílohu) uvádza ustanovenie o opätovných pravidelných 
skúmaniach nevyhnutnosti takejto kontroly pri odvolávaní sa na pokroky uskutočnené vo veci 
administratívnej spolupráce. 

Článok 21 – zmeny a doplnenia 75 a 77: spoločná pozícia zavádza v článku 21 ods. 7 pokiaľ 
ide o diplomy architektov, oznamovanie Komisii a ďalším členským štátom. V pripojenom 
vyhlásení sa Komisia zaväzuje v prípade pochybností o skutočnosti, či diplom architekta 
dodržiava podmienky vzdelania stanovené v článku 46 smernice, predložiť ho Skupine 
expertov, ktorú bude musieť vytvoriť, aby v takom prípade predložila expertízu nevyhnutnú 
na prípadné stiahnutie jeho vydania. Toto riešenie je akceptovateľné do tej miery, že sa 
približuje k zárukám zaužívaného práva pokiaľ ide o vydávanie diplomov pre profesie 
využívajúce minimálne koordinované podmienky vzdelania. 

Články 21, 26, 35 a 37 a odôvodnenie (17) – zmeny a doplnenia 16, 134, 135, 156, 158 a 179, 
ako aj zmeny a doplnenia 127, 132, 133, 178rev./2, a 215: spoločná pozícia stanovuje v 
odôvodnení (17), ako aj v článku 21 ods. 1 a článku 26 zásadu automatického uznávania 
lekárskych a zubných špecializácií spoločných v 2/5 členských štátov. V dôsledku toho 
článok 35 stanovuje existujúce koordinované minimálne podmienky vzdelania pre odborných 
lekárov, zubárov a upravuje prislúchajúce práva uvedené v článku 37. Prílohy, ktoré sa toho 
týkajú, sa zmenili len do tej miery, že preberajú existujúce právo aktualizované pri prijatí 
návrhu Komisie. Tento prístup je akceptovateľný, keďže automatické uznávanie sa rozšírilo 
pričom bola zachovaná jednoduchosť systému. 

Článok 21 - zmeny a doplnenia 18, 104, 162 a 163: spoločná pozícia znovu uvádza v článku 
21 ods. 4 odchýlku od automatického uznávania diplomov lekárnikov v prípade zriadenia 
nových lekární. Komisia môže toto ustanovenie akceptovať do tej miery, do akej existuje 
v platnej legislatíve. 
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Článok 53 – zmena a doplnenie 114: spoločná pozícia, pri vypustení odkazov zmeneného a 
doplneného návrhu na úlohu členských krajín vo veci jazykových znalostí a na výslovné 
vylúčenie systematickej skúšky týchto znalostí, sa prikláňa k stanovisku Parlamentu. Komisia 
ho môže akceptovať do tej miery, že toto ustanovenie sa bude musieť v každom prípade 
vysvetľovať s odvolaním sa na judikatúru. 

Článok 55 – zmena a doplnenie 115: spoločná pozícia preberá existujúcu legislatívu 
a vymedzuje lekárom a zubárom povinnosť členských štátov nevyžadovať od migrantov ani 
stáž, ani odbornú skúsenosť s cieľom ich schválenia nemocenskou poisťovňou. Komisia môže 
akceptovať tento prístup do tej miery, pokiaľ dotknuté ustanovenie preberá platnú legislatívu. 

3.3 Nové ustanovenia 

3.3.1 Ustanovenia, ktoré nie sú predmetom zmien a doplnení, a ktoré boli v spoločnej 
pozícii prepracované, alebo ktoré ustanovujú predĺženie ustanovení už uvedených 
v počiatočnom návrhu 

Článok 10: spoločná pozícia vysvetľuje návrh Komisie pokiaľ ide o prípady ďalšieho použitia 
všeobecného systému uznávania a vymenúva príslušné špecifické situácie, ktoré sú súčasnosti 
spravované buď predpismi ad hoc alebo ustanoveniami zmluvy, alebo všeobecným systémom 
uznávania. Toto upresnenie nezahŕňa nijaké podstatné zmeny. 

Článok 15: spoločná pozícia vysvetľuje pojem spoločnej platformy, ako aj spôsob, ktorým sa 
stanovujú podstatné rozdiely, ktoré treba vyrovnať a tiež rozširuje možnosť predkladať 
spoločné platformy členským štátom. Tieto upresnenie sa zhoduje s podstatou návrhu 
smernice, ktorá týmto ustanovením smerovala k zavedeniu výhody automatickosti v postupe 
uznávania odvtedy, keďže platforma ponúka záruku, že žiadateľ, ktorý vyhovuje takto 
stanoveným kritériám, vopred vyrovnal podstatné rozdiely, ktoré nemôžu existovať medzi 
jeho vzdelaním a vzdelaním požadovaným v hostiteľskom členskom štáte. Spoločná pozícia 
tiež dopĺňa článok 15 novým odsekom 6 a vyzýva Komisiu k predloženiu správy Európskemu 
parlamentu a Rade o fungovaní tohto ustanovenia, ako aj, ak to bude nevyhnutné, návrhov 
zmien a doplnení tohto článku. 

Články 20, 25 a 26: spoločná pozícia stanovuje rámec postupovania právomocí, stanovujúc v 
článku 20; 25 ods. 5 a 26 pododsek 2 zmenu a doplnenie príloh IV a V, bod 5.1.4.  

Článok 51: spoločná pozícia opätovne zavádza v článku 51 ods. 2 štvormesačnú lehotu 
stanovenú v hostiteľskom členskom štáte pre uznávania tých profesií, ktoré nevyužívajú 
výhody koordinovaných podmienok vzdelania.  

3.3.2 Nové základné ustanovenia  

Článok 3: spoločná pozícia je v súlade s acquis, keď opätovne zavádza v článku 3 ods. 1 a 2 
určitý počet definícií uvedených v existujúcich smerniciach. Definícia „vzdelaní upravenom 
predpisom” bola presunutá z článku 11 do článku 3 ods. 1. 

Články 11 a 13: napriek tomu, že Komisia navrhla, aby prílohy II a III (zodpovedajúce 
súčasným prílohám C a D k smernici 92/51/EHS) by mali mať oznamovací charakter, 
spoločná pozícia zavádza v súlade s acquis v článku 11 ods. 4 písm. b) a v článku 13 ods. 2 
pododsek 3, postup komitológie podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES. Komisia uvažuje, že 
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až do prijatia smernice, by sa pri menení príloh malo postupovať podľa v súčasnosti platných 
špecifických postupov.  

Článok 14: spoločná pozícia opätovne zavádza v článku 14 ods. 3 určité prvky z acquis 
(automatická odchýlka pri výbere migranta pri profesiách vyžadujúcich si presnú znalosť 
vnútroštátneho práva, u ktorých je poskytovane poradenstva alebo právna pomoc základným 
aspektom; zvláštny systém automatickej odchýlky pri činnostiach krytých smernicou 
1999/42/ES), ako aj možnosť automatickej odchýlky pri výbere migranta v prípadoch, ktoré 
v súčasnosti nevyužívajú všeobecný systém uznávania, a ktoré v zmysle článku 10 návrhu 
budú v budúcnosti využívať výhody všeobecného systému. 

Články 23, 33, 37, 39, 43 a 49: spoločná pozícia zavádza ustanovenia Zmluvy o pristúpení 
Cypru, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Slovenska, Slovinska 
a Poľska, týkajúce sa práv acquis.  

Články 33 a 43: Poľsko prijalo vnútroštátnu právnu normu, ktorá stanovuje možnosť zvýšenia 
úrovne na základe doplňujúceho vzdelávania zdravotným sestrám zodpovedným za 
všeobecnú starostlivosť a pôrodným asistentkám, ktorých vzdelanie nezodpovedá 
minimálnym podmienkam vzdelania. Spoločná pozícia vkladá ustanovenia o odchýlkach, 
ktorých následkom je nadobudnutie práv s cieľom zabezpečiť automatické uznanie tých 
odborníkov, ktorí ukončili uvedené doplňujúce vzdelávanie. 

Článok 45: spoločná pozícia opätovne zavádza v článku 45 ods. 4 výnimku, ktorej výhody 
v súčasnosti využíva Luxembursko pokiaľ ide o uznanie odbornej skúsenosti nadobudnutej 
v inom členskom štáte z hľadiska pridelenia štátnej koncesie lekárne slúžiacej verejnosti.  

Článok 59: spoločná pozícia v článku 59 ods. 2 stanovuje, že Komisia bude každých 5 rokov 
predkladať správu o implementácii smernice.  

4 - ZÁVER 

Komisia sa domnieva, že text spoločnej pozície stanoviska preberá všetky kľúčové prvky 
obsiahnuté v počiatočnom návrhu a v zmenách a doplneniach Európskeho parlamentu tak, ako 
sa boli prebraté do zmeneného a doplneného návrhu. Pokiaľ ide o poskytovanie služieb, hoci 
ľutuje, že spoločná pozícia neuľahčuje vo väčšej miere podmienky kladené na poskytovateľa 
služieb, Komisia akceptuje zásadu o kontrole hostiteľským členským štátom. Uvažuje totiž, 
že v súčasnom stave administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi tvorí text spoločnej 
pozície prijateľnú rovnováhu medzi uľahčením poskytovania služieb a kontrolou 
realizovaných plnení hostiteľským členským štátom na svojom území. Komisia preto 
podporuje spoločnú pozíciu prijatú Radou kvalifikovanou väčšinou. 
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Príloha 
 

Vyhlásenie Komisie o uplatňovaní slobody poskytovania služieb 

Komisia sa nazdáva, že dôležitosť disponovať osobitými kritériami pre poskytovanie služieb 
kvalifikovanými pracovníkmi, vrátane oboznámenia toho členského štátu, v ktorom má byť 
služba poskytnutá s vyhlásením, tak ako o tom rozhodla Rada, bude pravidelne hodnotená v 
súlade s dosiahnutým pokrokom vo vytváraní rámca administratívnej spolupráce členských 
štátov Spoločenstva. Navyše, táto dohoda nesmie zabrániť pokračovaniu úsilia o využitie 
značného potenciálu v oblasti vnútorného trhu služieb, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť 
EÚ.  

Vyhlásenie Komisie o vzniku a fungovaní skupiny  
expertov, najmä v rámci článku 58, článku 15 a článku 21, ods. 7 

Komisia navrhuje vytvoriť skupinu expertov, ktorých úlohou bude poskytovať jej informácie 
a rady ku všetkým otázkam, ktoré sa týkajú uplatnenia smernice. Uvažuje sa najmä o tom, aby 
skupina mohla prejednávať otázky rozoberané Komisiou, týkajúce sa vykonávania právomocí 
ustanovených zákonodarcom Spoločenstva predtým, ako bude celý návrh opatrenia 
predložený výboru založeného smernicou.  

Skupina expertov by mala byť zostavená z členov menovaných Komisiou, z príslušných 
orgánov členských štátov, bez ohľadu na možnosť, ktorú budú mať experti, byť doprevádzaní 
inými účastníkmi, ktorí majú mimoriadne poznatky o osobitých témach programu rokovania.  

Skupina expertov by mala byť rámcom pružnej a modernej metódy pri konzultáciách 
európskych organizácií zastupujúcich profesijné združenia a školy, najmä pre profesie, ktoré 
sú predmetom nízkej koordinácie podmienok pre odborné vzdelávanie vedúce k 
automatickému uznávaniu diplomov. Keď sú návrhy opatrení predložené zainteresovanými 
stranami na programe rokovania, môžu byť zástupcovia týchto strán vyzvaní, aby predložili 
ich návrhy a odpovedali na otázky členov skupiny.  

Skupina expertov bude rovnako konzultovaná v otázkach spoločných platforiem predložených 
Komisii v súlade s článkom 15, ods. 2, nariadenia, aby sa získali posudky expertov členských 
štátov, ktoré neregulujú profesie prejednávané na týchto platformách.  

Ak má členský štát vážne pochybnosti o tom, že doklad o odbornej kvalifikácii architekta, 
vydaný v súlade s článkom 21, ods. 7, nariadenia, zodpovedá kritériám ustanoveným v článku 
46 nariadenia, je zámerom Komisie predložiť otázku skupine expertov. Táto doručí Komisii 
náležité technické posudky k tomu, aby bol v tomto prípade doklad o odbornej kvalifikácii 
architekta odobratý. 
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