
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE KU DOPLŇUJÚCEJ SKÚŠKE 

PRE ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE LEKÁR A ZUBNÝ LEKÁR 
 

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár sa realizuje na 
základe Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 36/2016 a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.  

 

Miesto konania:      Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Adresa na zaslanie žiadosti: Študijné oddelenie LF UPJŠ  
Trieda SNP 1 

040 11 Košice 
 

Povinné prílohy žiadosti:  

1.  osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka 

Slovenskej   republiky, 
2.  osvedčená kópia rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o uznaní dokladu o vzdelaní, 
3.  potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky, 

4. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide 
o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

neúspešného absolvovania doplňujúcej (ústnej) skúšky.  
 
Uzávierka prijímania žiadostí je do 15. 3. 2021. 

Údaje potrebné pre úhradu platby bankovým prevodom:  
IBAN:     SK73 8180 0000 0070 0007 8360  
SWIFT:    SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EÚ) 

SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EÚ)   

Variabilný symbol:       1020  

Špecifický symbol:      dátum narodenia v tvare DDMMRR – vzor 120290, t. j. 12. 
február 1990)  

Správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko  
 

Poplatok musí byť uhradený do termínu uzávierky, t. j. do 15. 3. 2021. V prípade neuhradenia 
platby do daného termínu žiadateľ nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.  
 

Pozvánka na doplňujúcu skúšku bude doručená výhradne elektronicky na e-mailovú adresu 
žiadateľa!  

Forma konania doplňujúcej skúšky bude prebiehať podľa epidemiologickej situácie a žiadateľ 
bude informovaný mailom.   

https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/


Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú 
starostlivosť  v Slovenskej republike 

• zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
• zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti 
• zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
• zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

• nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 
neskorších predpisov 

• nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek 
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v znení 

neskorších predpisov 
• vyhláška MZ SR 95/2018 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v 
spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou 

asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci 
s lekárom 

• vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych 
povolaniach v znení neskorších predpisov 

• vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka. 

 

V prípade, ak ste zaslali všetky potrebné doklady a platbu k doplňujúcej skúške ale  nemôžete 

sa jej zúčastniť, je potrebné sa z termínu odhlásiť.  
 

Podrobnejšie informácie nájdete:    
 

Doplňujúca skúška pre regulované povolanie lekár 
Doplňujúca skúška pre regulované povolanie zubný lekár 

https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska_lekar.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska_zubny_lekar.pdf

