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TABUĽKA  ZHODY 

právneho predpisu s právom Európskej únie 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES 

zo 7. septembra 2005  o uznávaní odborných kvalifikácií 

(Text s významom pre EHP)  

(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22) 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Článo

k 

Text 

 

Spôsob 

transpo- 

zície 

Číslo  predpisu Článok Text 

 

Zho

da 

Poznámky 

 

Č:3 

O:1 

P:h) 

h) „skúška spôsobilosti“: skúška 

obmedzená na žiadateľove odborné 

znalosti, zručnosti a spôsobilosti 

vykonávaná alebo uznávaná 

príslušnými orgánmi hostiteľského 

členského štátu s cieľom vyhodnotiť 

schopnosť žiadateľa vykonávať 

regulované povolanie v uvedenom 

členskom štáte.  

Aby sa umožnilo vykonať tento test, 

príslušné orgány vypracujú zoznam 

predmetov, na ktoré sa na základe 

porovnania vzdelávania a prípravy 

požadovaných v hostiteľskom 

členskom štáte získaných uchádzačom 

nevzťahuje diplom alebo iný doklad o 

odbornej kvalifikácii uchádzača.  

Pri skúške odbornej spôsobilosti treba 

vziať do úvahy, že žiadateľ je v 

domovskom členskom štáte alebo v 

členskom štáte, odkiaľ pochádza, 

kvalifikovaným odborníkom. Skúška 

zahŕňa predmety, ktoré sa vyberajú z 

predmetov na zozname, ktorých 

znalosť je nevyhnutná na výkon 

daného povolania v hostiteľskom 

členskom štáte. Skúška sa môže tiež 

vzťahovať aj na znalosti odborných 
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422/2015 Z. z. 

§ 28 

O:1 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28 

O:2 až 5 

(1) Skúšku spôsobilosti vykonáva profesijná 

organizácia, stavovská organizácia, uznaná vysoká škola alebo 

uznaná stredná škola v spolupráci s príslušným orgánom. Ak 

na vykonanie skúšky spôsobilosti nie je oprávnená 

profesijná organizácia, stavovská organizácia, uznaná 

vysoká škola alebo uznaná stredná škola, skúšku 

spôsobilosti vykoná príslušný orgán podľa osobitného 

predpisu. 

 

(2) Príslušný orgán v rozhodnutí o uložení 

kompenzačného opatrenia v časti týkajúcej sa skúšky 

spôsobilosti určí zoznam predmetov alebo rozsah zručností, 

ktoré nie sú obsahom dokladu o vzdelaní žiadateľa alebo 

obsahom odbornej prípravy žiadateľa. Obsahom skúšky 

spôsobilosti sú také predmety alebo taký rozsah zručností, 

ktoré sú zásadné na výkon príslušného regulovaného 

povolania. Podľa povahy príslušného regulovaného povolania 

môže skúška spôsobilosti pozostávať aj z preskúšania znalostí 

právnych predpisov Slovenskej republiky, etických pravidiel, 

či iných pravidiel ustanovených na výkon príslušného 

regulovaného povolania. 

 

(3) Skúška spôsobilosti má písomnú časť, ústnu časť a 

praktickú časť. 

 

(4) Priebeh skúšky spôsobilosti a zloženie skúšobnej 

komisie upravujú vnútorné predpisy tej inštitúcie, ktorá skúšku 

spôsobilosti vykonáva. O úspešnom absolvovaní skúšky 

spôsobilosti sa vypracuje protokol o skúške spôsobilosti. 
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predpisov uplatniteľných na príslušné 

činnosti v hostiteľskom členskom 

štáte.  

Podrobné uplatňovanie skúšky 

spôsobilosti a postavenie žiadateľa v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorý si 

želá pripravovať sa na túto skúšku 

spôsobilosti v uvedenom členskom 

štáte, určujú príslušné orgány v tomto 

členskom štáte;  

 

 

(5) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie skúšky 

spôsobilosti najneskôr do šiestich mesiacov od dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení kompenzačného 

opatrenia. 

 

 

 


