Jedným

Medzinárodná asociácia lekárov
na Slovensku (MALnS)
Manuál pre zahraničných lekárov
Telefón: +421 908 291 997
Mail: malns.correspondence@gmail.com

Jazyková verzia: SK
K dispozícii brožúra: RU, UA, EN

z cieľov Medzinárodnej asociácie lekárov na
Slovensku je vytvoriť vhodný systém na integráciu
zahraničných lekárov do slovenského systému zdravotnej
starostlivosti.
Využitie medzinárodnej platformy a zapojenie
odborníkov zo zahraničia pomôže slovenskej medicíne priniesť
do praxe nové skúsenosti a nový intelektuálny potenciál.
Každý zahraničný lekár sa môže spoľahnúť na informačnú
podporu od MALnS. Členstvo je bezplatné.
Túto brožúru MALnS pripravila s cieľom pomôcť
zdravotníckemu pracovníkovi zorientovať sa v systéme, ktorý
reguluje imigráciu zahraničných lekárov, ktorí získali vzdelanie
mimo EÚ.
Všeobecné informácie o uznávaní lekárskych diplomov
na Slovensku
Zdravotnícky pracovník na Slovensku je regulované
povolanie, to znamená, že vyžaduje prítomnosť a potvrdenie
osobitných vedomostí (splnenie kvalifikačných požiadaviek,
ktoré sú zakotvené v legislatíve krajiny).
Postup pri uznávaní diplomov zahraničných lekárov na
Slovensku je stanovený Zákonom č. 422/2015 „O uznávaní
dokladov o vzdelaní a uznávaní kvalifikácií, o zmene a
doplnení niektorých zákonov“. Podrobnejšie informácie o
tomto zákone nájdete na:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/422/
! NB Čo je potrebné na zamestnanie zahraničného lekára na
Slovensku:
1. Uznanie dokladu o vzdelaní – diplomu v odbore
"Všeobecné lekárstvo", "Stomatológia", "Farmácia".
2. Jazyková príprava zo slovenského jazyka.
3. Absolvovanie odbornej stáže ako pomocný pracovník
v zdravotníctve v súlade návrhu Zákona č. 578/2004 Z.z. o
poskytovaní
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. O zmenách a
doplneniach tohto zákona sa v súčasnosti diskutuje.
4. Potvrdenie kvalifikácie (predpokladá sa úspešné
absolvovanie doplňujúcej lekárskej skúšky).
5. Finálne uznanie dokladu o vzdelaní – obdržanie
Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
6. Absolvovanie jazykovej skúšky zo slovenského jazyka.
7. Vyhľadávanie zamestnávateľa a uzavretie pracovnej
zmluvy.

8. Získanie povolenia na pobyt a absolvovanie povinnej
lekárskej prehliadky.
9. Registrácia v Slovenskej lekárskej komore (SLK).
10. Uznanie špecializácie – ak ju lekár má a chce potvrdiť.
! Q.S. Čomu venovať pozornosť
1. Uznanie (Nostrifikácia) dokladu o vzdelaní
Prvú fázu uznania diplomu vykonáva MŠ SR. Je možné ju
absolvovať na diaľku, to znamená bez toho, aby ste boli
prítomní na Slovensku, ak máte poverenú osobu. Pri
predkladaní je potrebné doložiť úplný balík dokumentov so
súdnym prekladom do slovenského jazyka. Preklady a
notárske overovanie dokumentov sa odporúča robiť na
Slovensku.
Lehota na posúdenie dokumentov je najviac 3 mesiace.
Podrobné informácie na:
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zozahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/
2. Jazyková príprava zo slovenského jazyka
Slovensky jazyk je potrebne ovládať na pomerne vysokej
úrovni pre úspešne absolvovanie jazykovej skúšky a kvôli práci
(v zdravotníctve).
Je možné sa začať učiť samostatne pomocou bezplatného
portálu https://slovake.eu alebo pomocou hodín cez Skype.
Na Slovensko je možné potom prísť po dosiahnutí
priemernej úrovne jazykových znalostí alebo s nulovou
znalosťou a dosiahnuť túto úroveň v jazykovom prostredí.
Pre zdravotníckych pracovníkov na Slovensku existujú
nasledujúce programy jazykovej prípravy:
• Intenzívna príprava v jazykovej škole iCan podľa programu
«Slovenčina pre zahraničných lekárov».
• Trvanie kurzu: 6 mesiacov, 436 hodín.
V prípade že hovoríte plynulo po slovensky, je možné
začať s výučbou od druhej časti kurzu - odbornej jazykovej
prípravy.
K dispozícii sú aj hodiny cez Skype (e-learning).
Podrobnejšie informácie: https://www.icanschool.sk
• Jazykový kurz na Univerzite Komenského „Jazyková a
odborná výučba slovenského jazyka pre zdravotníckych
pracovníkov“. Dĺžka kurzu: 13 týždňov, 325 hodín.
Podrobnejšie informácie: https://www.cdv.uniba.sk
3. Absolvovanie odbornej stáže – v štádiu návrhu zákona
Stáž v trvaní 12 mesiacov zahŕňa prácu v slovenskom

zdravotníctve ako pomocný pracovník v zdravotníctve po
získaní súhlasu od Ministerstva zdravotníctva SR. Na konci
práce môže stážista zložiť skúšku na potvrdenie kvalifikácie.
Stáž poskytuje príležitosť pracovať v zdravotníckych
zariadeniach na Slovensku pod dohľadom slovenského lekára,
ktorý dohliada, aby stážista získal základne jazykové a
praktické skúsenosti. V súčasnosti sú otázky a podmienky
absolvovania tejto stáže predmetom diskusie. Novela zákona
by mala nadobudnúť účinnosť od 1.9.2019.
4. Potvrdenie kvalifikácie
Predpokladá sa absolvovanie doplňujúcej skúšky v
slovenskom jazyku. Skúška pozostáva z dvoch časti – písomná
časť: otázky zo 4 základných predmetov: Vnútorné choroby,
Pediatria, Pôrodníctvo a Gynekológia, Chirurgia. Test obsahuje
aj otázky z legislatívy (zákony, týkajúce sa zdravotnej
starostlivosti). Ústna skúška, ktorá zahŕňa odpovede na
otázky, týkajúce sa vyššie uvedených disciplín. Skúška sa koná
dvakrát ročne (zvyčajne jeseň - jar).
Viac informácii:
https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/
Ak sa chcete zaregistrovať na skúšku, musíte predložiť
balík dokladov s prekladom do slovenského jazyka. V prípade
nezloženia skúšky, je možné ju zopakovať.
5. Finálne uznanie
Tento krok je automatickým procesom, v ktorom
Ministerstvo školstva po predložení protokolu o úspešnom
absolvovaní doplňujúcej skúšky vydáva konečné rozhodnutie,
ktoré dáva lekárovi právo pracovať v slovenskom
zdravotníctve ako neatestovaný lekár (t.j. lekár bez
špecializácie).
6. Absolvovanie jazykovej skúšky zo slovenského jazyka
Po úspešnom uznaní diplomu o vzdelaní a kvalifikácie je
potrebné pred prijatím do zamestnania zložiť skúšku zo
slovenského jazyka, ktorú uskutočňuje Ministerstvo
zdravotníctva SR. Na základe úspešného absolvovania skúšky
sa vydáva rozhodnutie potvrdzujúce znalosť štátneho jazyka
na výkon povolania lekára.
7. Vyhľadávanie zamestnávateľa a uzatvorenie pracovnej
zmluvy
Podľa oficiálnych údajov je v súčasnosti na Slovensku
akútny nedostatok lekárov a zdravotných sestier. Ministerstvo
zdravotníctva zverejnilo v médiách štatistiku o nedostatku
5 500 lekárov a 4 000 zdravotných sestier.
Informácie o voľných pracovných miestach v
zdravotníckych zariadeniach na Slovensku sú k dispozícii na

oficiálnej stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najčastejšie informácie sa týkajú lekárov so slovenskou
špecializáciou. Ponúkané voľné pracovné miesta nie sú
obsadené z viacerých dôvodov. Výhodou členstva v MALnS je
to, že môžeme pomôcť nadviazať priamy kontakt so
zamestnávateľom, a získať všetky informácie, o ktoré má
zahraničný lekár záujem, ako napríklad informácie o voľných
pracovných miestach, pracovných podmienkach, možnostiach
ubytovania. Informácie o výbere pracovného miesta, ktoré
vďaka svojmu profilu predpokladá najzaujímavejší kariérny
rast.
8. Podanie dokumentov na získanie povolenia na pobyt
Zahŕňa prípravu a zbieranie dokumentov. Dokumenty sa
odovzdajú na oddelení polície podlá miesta bydliska na
Slovensku (pre občanov krajín bezvízového styku) alebo na
konzulárnom úrade Slovenskej republiky. Povolenie na pobyt
je možné získať do 90 dní pre účely zamestnania alebo do 30
dní na základe modrej karty EÚ (vysokokvalifikovaní
odborníci).
9. Registrácia v lekárskej komore
V súlade so Zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa vyžaduje, aby bol všeobecný
lekár registrovaný v Slovenskej lekárskej komora - SLK.
Na registráciu v SLK sa predkladá balík dokumentov a platí
registračný poplatok.
10. Uznanie špecializácie
Ak má lekár špecializáciu a chce ju na Slovensku potvrdiť,
je potrebné uznať aj špecializáciu. Proces sa môže začať až po
uznaní diplomu v odbore „všeobecné lekárstvo“ a po
potvrdení kvalifikácie.
Pre účely uznania je potrebné predložiť osvedčenia a iné
dokumenty potvrdzujúce špecializáciu. Je dôležité, aby sa
počet rokov študijného programu v krajine získania
špecializácie a na Slovensku zhodoval. Uznanie špecializácie
rieši Ministerstvo zdravotníctva SR
Je možné získať špecializáciu priamo na Slovensku na
základe odporúčania zamestnávateľa, po zložení prijímacích
skúšok.
Odhadované náklady:
• Uznanie diplomu – 100 € poplatok*
• Preklady dokumentov do slovenského jazyka (cena súdny
preklad – 25 €/strana) *
• Overenie kópií originálnych dokumentov notárom*

• Absolvovanie doplňujúcej lekárskej skúšky – 630 €
(všeobecný lekár), 1020 € (zubár) **
• Uznanie špecializácie – individuálne, závisť od špecializácie
• Jazykový kurz pre lekárov v jazykovej škole iCan – 2 198 €
• Jazykový kurz na Univerzite Komenského – 2 250 €
• Získanie povolenia na pobyt – štátny poplatok minimálne
165,5 € pri podaní a 4,5 € pri obdŕžaní dokumentu (kartičky
povolenia na pobyt)
• Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky – od 150 € do
210 €
• Registrácia v Slovenskej lekárskej komore – 13 €
jednorazovo a 15 € každoročný poplatok za vedenie registra
• Poistenie do nástupu do zamestnania – od 25 €/mes.
* Konečná výška všetkých výdavkov závisí od počtu dokladov,
nákladov na prekladateľské služby, typu poistenia a nákladov
na sprostredkovateľské služby.
** Údaje podľa stavu z roku 2019.
Dodatočné výdavky (minimálne 300 € /mesiac na osobu):
• Ubytovanie
• Stravovanie
• Cestovné
Zľavy pre členov MALnS ponúkli nasledujúce organizácie:
Vo výške 15%:
iCan - jazyková škola, ktorá sa špecializuje na výučbu
slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a má dlhoročné
skúsenosti
s
výučbou
cudzincov.
http://icanschool.sk
Vo výške 20%:
SlovakiaInvest Group s.r.o. – najväčšia spoločnosť na
Slovensku, ktorá poskytuje poradenské služby pre cudzincov a
môže pomôcť pri získaní povolenia na pobyt, pracovného
povolenia, uznania dokladu o vzdelaní a špecializácii.
http://slovakiainvest.sk

