PROCES UZNÁVANIA
ZDRAVOTNÍCKYCH KVALIFIKÁCIÍ
(DOKLADOV O VZDELANÍ)
ZÍSKANÝCH NA ÚZEMÍ UKRAJINY
ODBORNÉ (PREGRADUÁLNE) KVALIFIKÁCIE uznáva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
Bez uznania odbornej kvalifikácie, zdravotnícky pracovník s kvalifikáciou získanou na Ukrajine nemá
odbornú spôsobilosť a v zmysle právnych predpisov
Slovenskej republiky nemôže pracovať ako zdravotnícky pracovník samostatne.

ODBORNÉ (PREGRADUÁLNE) KVALIFIKÁCIE
Uznávanie zdravotníckych základných odborných kvalifikácií sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese
(1/A a 1/B).
1/A
Žiadateľ požiada MŠVVaŠ SR / Stredisko na uznávanie
dokladov o vzdelaní o uznanie dokladu o vzdelaní.
Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad
o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole
a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek vyžadovaných v Slovenskej
republike.
Žiadosť musí vždy obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu
žiadateľa
názov regulovaného povolania, na účely ktorého
žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní
podpis žiadateľa
Prílohou žiadosti sú:
kópia dokladu totožnosti
osvedčená kópia dokladu o vzdelaní a úradný preklad do slovenského jazyka
osvedčená kópia výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad do
slovenského jazyka
informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré
je predmetom žiadosti
doklad o zaplatení správneho poplatku 100,00 €

(výška správneho poplatku sa znižuje o 50% v prípade, že je žiadosť podaná kompletne elektronicky,
cez Ústredný portál verejnej správy)
MŠVVaŠ SR vydá rozhodnutie o uznaní dokladu
o vzdelaní.
1/B
Po uznaní dokladu o vzdelaní (ukončený proces 1/A) je
žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej
alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný
program, v ktorom žiadateľ žiada o uznanie odbornej
kvalifikácie. Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon
zdravotníckeho povolania vydaný na Ukrajine sa uzná
za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na
výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej
republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní
(ukončený proces 1/A) a doplňujúcej skúšky vykonanej
na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole
v SR. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky
sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie,
ako povinná príloha žiadosti. Po vykonaní doplňujúcej
skúšky vydá MŠVVaŠ SR rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o uznaní odbornej kvalifikácie
je dokladom o odbornej spôsobilosti na samostatný
výkon odborných pracovných činnosti v príslušnom
zdravotníckom povolaní.
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
MŠVVaŠ SR / Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Kontaktné hodiny: PO, ST, ŠT 9:00-11:30
hod.; 12:30-14:00 hod.
Mail: sudv@minedu.sk
Telefón: 02/59374 923
Viac informácií na stránke: https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

2. ĎALŠIE VZDELÁVANIE, ŠPECIALIZÁCIE

(po uznaní odborných – pregraduálnych kvalifikácií)
uznáva Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)
Uznávanie zdravotníckych špecializovaných odborných
kvalifikácií sa uskutočňuje MZ SR v jednostupňovom
procese.
Žiadosť musí vždy obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu
názov špecializačného odboru, v ktorom žiadateľ
chce vykonávať špecializované pracovné činnosti
na území Slovenskej republiky
podpis žiadateľa
Prílohou žiadosti sú:
kópia dokladu totožnosti
kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie
vydaného MŠVVaŠ SR (rozhodnutie podľa 1/B)
kópia dokladu o špecializácii s úradným prekladom
do slovenského jazyka a overenie pravosti podpisov
a odtlačku pečiatky vzdelávacej inštitúcie alebo iného oprávneného orgánu podľa právnych predpisov
Ukrajiny na origináloch dokladov o špecializácii

DOČASNÁ ODBORNÁ STÁŽ
Dočasná odborná stáž je výkon odborných pracovných
činností v príslušnom zdravotníckom povolaní stážistom.
Stážista vykonáva odborné pracovné činnosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (možnosť u všetkých
poskytovateľov v nemocniciach aj v ambulanciách)
pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka
odborne spôsobilého na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní.
Stážista sa nepovažuje za zdravotníckeho pracovníka
odborne spôsobilého na samostatný výkon odborných
pracovných činností. Stážista má uznaný len doklad
o vzdelaní (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR podľa 1/A).
Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najmä:
kópiu dokladu totožnosti
kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR podľa 1/A)
doklad o zdravotnej spôsobilosti
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

potvrdenie príslušného orgánu Ukrajiny o oprávnení žiadateľa, že získaný doklad o špecializácii ho
oprávňuje na výkon príslušných činností na území
Ukrajiny a úradným prekladom do slovenského jazyka
doklad o obsahu a rozsahu získaných odborných
vedomostí a zručností s úradným prekladom do
štátneho jazyka (vydaný vzdelávacou ustanovizňou
alebo príslušným kompetentným orgánom Ukrajiny)
MZ SR vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o špecializácii.
Rozhodnutie MZ SR o uznaní dokladu o špecializácii
je dokladom o odbornej spôsobilosti na samostatný
výkon špecializovaných pracovných činnosti v príslušnom zdravotníckom povolaní.
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
MZ SR / Odbor zdravotníckeho vzdelávania
Adresa: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Mail: ozv.specializacie@health.gov.sk
Telefón: 02/59 373 154; 02/59 373 257
Viac informácií na stránke:
https://www.mzsr.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov

čestné vyhlásenie o ovládaní slovenského jazyka
alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na
výkon príslušného zdravotníckeho povolania
Maximálna dĺžka výkonu dočasnej odbornej stáže:
Ak sa začal výkon dočasnej odbornej stáže počas
krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 (výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2) možno ho vykonávať najdlhšie
do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie.
Ak sa začal výkon dočasnej odbornej stáže po
skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 možno ho vykonávať najviac 18 mesiacov
bez prerušenia, len u jedného poskytovateľa a bez
možnosti jej opakovania.
Viac informácií na stránke:
https://www.mzsr.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz

