
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 
 

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom  

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej 
služby?  

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)  

Pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov, ktoré zdravotnícki pracovníci získali mimo územia SR, nebude 

požadovaný úradný preklad dokladu o dosiahnutej špecializácii uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. 

Ďalej v rámci predmetnej služby nebude požadovaná úradne osvedčená kópia dokladu o získanom pregraduálnom 

vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o špecializácii alebo certifikátu. 

Nová služba (konkretizujte a popíšte) 

 

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 

Názov služby  

Vydávanie rozhodnutí o uznaní dokladov o špecializácii a certifikátov získaných mimo územia SR. 

Úradné osvedčovanie kópií listín okresnými úradmi a obcami. 

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby) 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon  č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších 

predpisov. 

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať 

Ministerstvo zdravotníctva SR, okresné úrady a obce 

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?  

Priamy vplyv (popíšte)  

Zmena zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, 

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

podľa ktorého sa už nebude pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov získaných mimo územia SR 

vyžadovať úradne osvedčený preklad dokladu o dosiahnutej špecializáciách uvedených v prílohe č. 3, úradne 

osvedčená kópia dokladu o získanom pregraduálnom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o špecializácii 

alebo certifikátu.  

Nepriamy vplyv (popíšte)  



Predpokladá sa marginálny vplyv na pracovnú záťaž pracovníkov okresných úradov a obcí, ktorí majú vo vecnej 

pôsobnosti úradné osvedčovanie kópie listín (zníženie pracovnej záťaže). 

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 

7.2.1 Náklady  

Zníženie priamych finančných nákladov  

Zníženie finančných nákladov pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú žiadateľmi o uznanie dokladov o 

špecializácii a certifikátov získaných mimo územia SR, za úradné osvedčovanie kópie listín a úradného prekladu 

dokladu o dosiahnutej špecializácii, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. 

Zvýšenie priamych finančných nákladov 

 

Zníženie nepriamych finančných nákladov 

 

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov 

 

7.2.2 Časový vplyv  

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte) 

 

Zníženie času  vybavenia požiadavky (popíšte) 

Zníženie času vybavovanej požiadavky v súvislosti s úradným osvedčovaním kópie listín a úradným prekladom 

dokladu o dosiahnutej špecializácii, ktorý je uvedený v prílohe 3 zákona  

č. 578/2004 Z. z. 

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?  

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká 
je  veľkosť tejto skupiny? 

- zdravotnícki pracovníci, ktorí sú žiadateľmi o uznanie dokladov o špecializácii a certifikátov získaných 

mimo územia SR; cieľovú skupinu tvorí ročne cca 130 žiadateľov 

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už 
existujúce povinnosti?   

Nové povinnosti (identifikujte)  



 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 

Zanikajú povinnosti súvisiace s úradným osvedčovaním kópie listín a úradným prekladom dokladu o dosiahnutej 

špecializácii. 

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe 

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?  

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?  

Ministerstvo zdravotníctva SR, okresné úrady a obce 

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo 
zanikajú už existujúce povinnosti?    

Nové povinnosti (identifikujte) 

 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 

Ministerstvu zdravotníctva SR zaniká povinnosť vypracovávania rozhodnutí o prerušení konania a vyzývania  

žiadateľov v súvislosti s predložením úradne osvedčených kópií príslušných dokladov a úradne osvedčeným 

prekladom dokladov o dosiahnutej špecializácii. 

 

 


