Informace o zkráceném procesu uznání kvalifikace (one-stop)
Určeno pro: státní příslušníky zemí EU, EHS a Švýcarska
Oblast použití: určité nelékařské zdravotnické profese
Pokud jste úspěšně absolvoval/a v jednom z níže uvedených členských států
EU, smluvních států EHS nebo ve Švýcarsku vzdělání v některé z níže
uvedených profesí, máte od 6. února 2006 možnost při splnění určitých
předpokladů zažádat o „zkrácený proces uznání kvalifikace“
(one-stop) přímo na
Spolkovém ministerstvu pro zdraví a ženy (Bundesministerium für
Gesundheit und Frauen)
oddělení I/B/6
budova Spolkového úřadu Radetzkystraße 2
1030 Vídeň
každé pondělí (kromě státních svátků a s omezením v letních měsících) v době
od 8:30 do 11:30 hodin a v ten stejný den obdržet doklad o uznání
kvalifikace.
Veškeré podklady– také kvalifikační a další doklady, které jsou uvedené v příloze
– je nutno předložit v originále a u dokladů, které nejsou sepsány v úřední řeči
němčině, doložit překlad/y zhotovený/é soudním/í překladatelem/kou. Dále je
nutno všechny podklady předložit v jedné kopii.
Jestliže nebudou všechny potřebné podklady předloženy uvedeným
způsobem a formou, není zkrácený proces uznání kvalifikace možný.
Pro ostatní – v příloze nejmenované – nelékařské zdravotnické profese jsou
k dispozici naši spolupracovníci/ice na telefonních číslech, popř. předvolbách
+ 43-1/71100-4335, -4108, -4128, -4140, -4646 oder -4686.

Vedle dokladů o kvalifikaci a jiných dokladů, které jsou uvedeny v příloze, je
nutno předložit následující podklady (SEZNAM):
1

osobně podepsanou neformální žádost s udáním zpětné adresy

2

lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti
povolání, nesmí být při předložení starší tří měsíců

3

výpis z trestního rejstříku z příslušného státu, nesmí být při
předložení starší tří měsíců

4

doložení státní příslušnosti předložením cestovního pasu,
osobního průkazu nebo dokladu o státní příslušnosti

5

při dodatečné změně jména odpovídající doklad (oddací list,
rozvodový rozsudek atd.)

6

hotovost ve výši asi € 160,-- (bankomat je k dispozici v
budově) k úhradě odváděných a správních poplatků

7

Pokud se nedostavíte osobně, ale pošlete za sebe
zástupce/kyni, tento/tato se musí prokázat Vámi osobně
podepsanou plnou mocí pro celkový proces schvalování
kvalifikace, která se zpoplatňuje (POZOR: žádost – bod 1 –
musí být podepsána Vámi osobně).

8

v příloze uvedené kvalifikační a další doklady

k výkonu

profese:
označení
Rakousku

v

Všeobecná
zdravotnická
péče
a
ošetřovatelství

země, kde
vzdělání
absolvováno

bylo

Slovensko

vzdělání

Doklady o kvalifikaci a jiné

pouze
všeobecné
ošetřovatelství,
ukončení
po
1.5.2004
trvání 3 roky

• 1-7 (viz Seznam)
• Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu ‚magister z
ošetrovateľstva‘ (‚Mgr.‘) nebo
Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu‚ bakalár z
ošetrovateľstva‘ (‚Bc.‘) nebo
Absolventský diplom v študijnom
odbore
diplomovaná
všeobecná
sestra
• maturitní vysvědčení o vzdělání ve
všeobecném ošetřovatelství
• životopis, z něhož je patrná dráha
vzdělání a profesní zkušenosti
• potvrzení slovenského ministerstva
zdravotnictví, podle něhož vzdělání
odpovídá směrnici 77/453/EWG

Slovensko
pouze
všeobecné
ošetřovatelství,
ukončení
mezi
1.1.1993
a
1.5.2004

Všeobecná
zdravotnická
péče
a
ošetřovatelství

Slovensko
(dříve
Československo)

• 1-7 (viz Seznam)
• diplom, který opravňuje k výkonu
praxe ve všeobecném ošetřovatelství
• vysvědčení o závěrečné zkoušce o
vzdělání
ve
všeobecném
ošetřovatelství
• maturitní vysvědčení o vzdělání ve
všeobecném ošetřovatelství
• životopis, z něhož je patrná dráha
vzdělání a profesní zkušenosti
• potvrzení slovenského ministerstva
zdravotnictví, podle něhož vzdělání
odpovídá směrnici 77/453/EWG
nebo
• potvrzení oprávněného úřadu, podle
něhož jste v posledních pěti letech
před vystavením potvrzení nejméně
tři roky bez přerušení vykonával/a
skutečně a prokazatelně činnost
zdravotní
sestry,
která
je
zodpovědná za všeobecnou péči
a pracovní potvrzení příslušných
zaměstnavatelů z posledních pěti let

pouze
všeobecné
ošetřovatelství,
začátek/ukončení
před
1.1.1993

Všeobecná
zdravotnická
péče
a
ošetřovatelství

Česká republika

pouze
všeobecné
ošetřovatelství,
ukončení
po
1.5.2004
trvání 3 roky

• 1-7 (viz Seznam)
• vysvědčení o zkoušce, která
opravňuje k výkonu povolání ve
všeobecném ošetřovatelství
• vysvědčení o závěrečné zkoušce o
vzdělání v ošetřovatelství
• životopis, z něhož je patrná dráha
vzdělání a profesní zkušenosti
• potvrzení slovenského ministerstva
zdravotnictví, že jste na základě
tohoto
vzdělání
oprávněn/a
na
svrchovaném
území
Slovenské
republiky
k výkonu
povolání
zdravotní
sestry,
která
je
zodpovědná za všeobecnou péči
• potvrzení slovenského ministerstva
zdravotnictví,
podle
něhož
jste
v posledních
pěti
letech
před
vystavením potvrzení nejméně tři
roky bez přerušení vykonával/a na
svrchovaném
území
Slovenska
skutečně a prokazatelně činnost
zdravotní
sestry,
která
je
zodpovědná za všeobecnou péči a
pracovní
potvrzení
příslušných
zaměstnavatelů z posledních pěti let
• 1-7 (viz Seznam)
• Diplom o ukončení studia ve
studijním programu ošetřovatelství
ve studijním oboru všeobecná sestra
(bakalář, Bc.) nebo Diplom o
ukončení studia ve studijním oboru
diplomovaná všeobecná sestra
(diplomovaný specialista, DiS.)
• vysvědčení o závěrečné zkoušce o
vzdělání v ošetřovatelství
• životopis, z něhož je patrná dráha
vzdělání a profesní zkušenosti
• potvrzení českého ministerstva
zdravotnictví, podle něhož vzdělání
odpovídá směrnici 77/453/EWG
• Vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce
nebo
Vysvědčení
o
absolutoriu

