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  (meno, priezvisko, názov a adresa žiadateľa) 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
..... 
..... 
..... 

Vec:  
Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka 
 

V súlade s § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov žiadam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu 
zdravotníckeho pracovníka. 
 

Priezvisko       Meno            Tituly 

   

Štátne občianstvo      Rodné číslo           Dátum narodenia 

SR   
 

Adresa trvalého bydliska 
Ulica          Číslo 

  

PSČ        Obec  

  
 

Kontakty 

Telefón: Fax: 

Mobil: e-mail: 
 

Vzdelanie – akademický titul:   
 

Dosiahnuté špecializácie:         rok dosiahnutia 

  

  

  
 

Zamestnávateľ  

Názov   

Adresa  

 
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím 
na dobu neurčitú so spracovaním hore uvedených osobných údajov Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
za účelom pridelenia kódu zdravotníckeho pracovníka a vedenia v registri kódov zdravotníckych pracovníkov. 
 

V prípade splnomocnenia /napr. advokátskou kanceláriou a pod./: 
Meno a priezvisko splnomocnenca         mobil 

  

 
 

V ................................. dňa  
 
 

         ............................................ 
podpis a pečiatka žiadateľa 
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doklady na pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka: 
a) úradne overená kópia diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
b) úradne overená kópia diplomu o dosiahnutej špecializácii, 
c) úradne overená kópia certifikátu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti, 
d) úradne overená kópia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti diplomu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania MŠ SR 

v prípade, ak zdravotnícky pracovník študoval v zahraničí, 
e) úradne overená kópia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti špecializačného diplomu alebo certifikátu MZ SR v prípade, ak 

zdravotnícky pracovník študoval v zahraničí, 
f) úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, 
g) úradne overená kópia dokladu o získaní osvedčenia o absolvovaní prípravy alebo špeciálnej prípravy pre výkon práce 

v zdravotníctve, a to vždy, ak ide o povolanie v kategórii iných zdravotníckych pracovníkov. V prípade, že iný zdravotnícky 
pracovník absolvoval strednú zdravotnícku školu, toto osvedčenie sa nevyžaduje. 

 


