Uznávanie dokladov o vzdelaní
vydaných uznanou VŠ na účely pokračovania v štúdiu
Akademické uznávanie, alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená
uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni
vzdelávania. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa
dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či má Slovenská republika s dotknutým štátom uzavretú
dohodu. Proces uznávania dokladov (vysokoškolských) sa riadi legislatívnymi predpismi:






Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.
16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia
vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované
povolania s koordináciou vzdelania
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 437/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Bilaterálne dohody na akademické účely (pokračovanie v štúdiu)














Dohoda č. 318/2015 Z. z. medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov
Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine
Zmluva č. 60/2015 Z. z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej
republike a v Českej republike
Dohoda č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v
Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
Dohoda č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
Dohoda č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o
vzdelaní v oblasti vysokého školstva
Dohoda č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o
vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike
Dohoda č. 236/1999 Z. z. Dohoda o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o
vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku

Postup pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely
pokračovania v štúdiu
(§§ 33, 34, 35, 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií a o zmene a doplnené niektorých zákonov)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava postupuje pri uznávaní
dokladov o vzdelaní vydaných uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo
v treťom štáte v zmysle vyššie uvedenej platnej legislatívy .
Uznanie vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (§§ 33, 34, 35)
1. O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie
o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedeckopedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach, vydaný uznanou vysokou školou
v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje
a) uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné
programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných
odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo školstva“), ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá
uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo
v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
c) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný
vojenskou vysokou školou, alebo
d) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný
policajnou vysokou školou.
2. Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia
žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu.
Žiadosť obsahuje:
 meno a priezvisko žiadateľa, a
 adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom
vzdelaní vydala,
 rok ukončenia štúdia žiadateľa,
 podpis žiadateľa.
Prílohou žiadosti sú najmä:
 kópia dokladu totožnosti,
 osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola
vydáva,
 informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je
predmetom žiadosti,
 overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom
členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná
zmluva neustanovuje inak,
 doklad o zaplatení správneho poplatku.

3. Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka. (Pri
dokladoch vydaných v českom jazyku nie je potrebný preklad do slovenského jazyka)
4. Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných
dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o
vzdelaní.
5. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia
žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na
doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30
dní od doručenia výzvy.
6. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do
dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. Vysoká škola alebo príslušné
ministerstvo rozhodne o:
 uznaní dokladu o vzdelaní,
 zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
 uložení rozdielovej skúšky (§35).
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely nie je dokladom o uznaní
odbornej kvalifikácie.
Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní podľa § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.
z. je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku
tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého
doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.
Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (§ 39)
1. Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo
tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely
pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.
2. Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa
doručenia žiadosti.
Žiadosť obsahuje:
 meno a priezvisko žiadateľa,
 adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 predmet žiadosti,
 názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 rok ukončenia štúdia,
 podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä
 kópia dokladu totožnosti,
 osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.
3. Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby,
žiadosť podáva jej zákonný zástupca.
4. Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad do štátneho jazyka. (Pri dokladoch
vydaných v českom jazyku nie je potrebný preklad do slovenského jazyka)
5. Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do siedmich dní. Ak
žiadosť nemá predpísané náležitosti, vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja
konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo
odstránenie nedostatkov žiadosti.
6. Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja vydá do 15 dní od doručenia úplnej
žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený
doklad rovnocenný.
Lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní je v zmysle zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 422/2015 Z. z. 30 max. 60 dní od predloženia
žiadosti a všetkých náležitých dokladov.
Výška poplatkov je uvedená v Smernici o poplatkoch VŠZaSP sv. Alžbety:
- poplatok za nostrifikáciu/zosúladenie a posúdenie diplomu a študijných
odborov/ zahraničných študentov/slov. občanov, ktorí študovali v zahraničí je 110 €.
- spôsob úhrady: úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo
bezhotovostným prevodom na číslo účtu: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
TATRABANKA.

Žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní so všetkými náležitosťami
môžete zaslať poštou na adresu:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
PhDr. Eva Vršková
Študijné oddelenie
P. O. BOX 104
810 00 Bratislava

Vypracovala: PhDr. Eva Vršková

Príloha:

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní
dokladov o vzdelaní:
Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Rakúsko, Chorvátsko, Poľská
republika, Rumunsko, Ukrajina
Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania
Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and
Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko,
Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora,
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská
republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina,
Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

