Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou
1. Základné informácie
Žiadateľ požiada SPU o uznanie dokladu o vzdelaní iba v prípade, ak má na svojom doklade uvedený študijný
odbor, ktorý je rovnaký alebo príbuzný so študijným odborom, v akom SPU uskutočňuje vzdelávanie.
SPU uskutočňuje vzdelávanie v týchto študijných odboroch a študijných programoch:
Zoznam akreditovaných študijných programov a študijných odborov na SPU
Žiadateľ, ktorý má na doklade uvedený iný študijný odbor (ktorý sa na SPU neuskutočňuje), požiada o uznanie
dokladu o vzdelaní:
 niektorú z vysokých škôl v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v študijných
programoch v rovnakom alebo podobnom študijnom odbore - zoznam študijných programov a
odborov,


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak žiadna z vysokých škôl
v Slovenskej republike neuskutočňuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

2. Právne predpisy súvisiace s uznávaním dokladov o vzdelaní
SPU sa pri uznávaní dokladov o vzdelaní riadi zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní
a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení
neskorších predpisov, Poriadkom poplatkov SPU v Nitre.
Zákon sa vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných
a) v členskom štáte, to znamená v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a v Švajčiarskej konfederácii,
b) v treťom štáte, to znamená v štáte mimo členských štátov.

3. Proces uznávania dokladov o vzdelaní
A) Uznávanie dokladov o vzdelaní na akademické účely
Podľa § 33 zákona SPU v rámci procesu uznávania dokladov o vzdelaní vydaných uznanou vysokou školou
v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu, posudzuje splnenie podmienok na
vydanie rozhodnutia o ich uznaní porovnávaním príbuznosti študijných programov v rovnakých alebo
príbuzných študijných odboroch.
Podľa tohto paragrafu predkladá žiadosť s prílohami žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte,
1
ktorý nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so
Slovenskou republikou, alebo v štáte, ktorý nepatrí medzi štáty Európskeho priestoru vysokoškolského
2
vzdelávania .
1 Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátmi Česká
republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina

2 Štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sú Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo,
Bosna a Hercegovina, 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.

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní predloží:
a) vyplnenú žiadosť,
b) kópiu dokladu totožnosti,
c) doklad o ukončenom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (notárom alebo matrične overená
kópia a osvedčený preklad do slovenského jazyka),
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináli dokladov o vzdelaní (z ktorého si žiadateľ dal
urobiť overenú kópiu) musí byť osvedčená:
 „Apostilou“ v prípade členských krajín Haagskeho dohovoru (zoznam členských krajín
Haagskeho dohovoru a príslušných orgánov, ktoré vydávajú toto osvedčenie),
 v prípade ostatných krajín - legalizáciou na ministerstve zahraničných vecí v príslušnom štáte
(v ktorom bolo vzdelanie získané), a následne superlegalizáciou - na zastupiteľskom úrade
Slovenskej republiky v tomto štáte, príp. podľa akreditácie,
(o tento krok žiadateľ môže požiadať prostredníctvom Konzulárneho oddelenia ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR - bližšie informácie)

d) výpis skúšok, resp. dodatok k diplomu (notárom overená kópia a osvedčený preklad do slovenského
jazyka),
e) kópiu dokladu o predchádzajúcom vzdelaní (dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom
žiadosti na uznanie) bez notárskeho overenia,
f) doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov
v hodnote 30 €,
g) doklad o úhrade poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní (v zmysle čl. 5 ods. 7 Poriadku poplatkov SPU
v Nitre je 100 €),
Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom, údaje na zrealizovanie platby:
 IBAN: SK4081800000007000066247
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 názov a adresa banky: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
 variabilný symbol (VS): 198100
 špecifický symbol (ŠS): 198100/ priezvisko a meno žiadateľa, uznanie dokladu
(uviesť bez diakritiky)
h) iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní (potvrdenie o praxi, atď.).

SPU rozhodne o
a) uznaní dokladu o vzdelaní (v prípade splnenia podmienok, SPU vydá rozhodnutie o uznaní dokladu
o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným na univerzite, v ktorom uvedie, že nie je
dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie),
b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (SPU žiadosť o uznaní dokladu o vzdelaní zamietne,
ak zistí, že doklad o vzdelaní predložený žiadateľom nemožno uznať za rovnocenný s dokladom
o vzdelaní vydaným na SPU),
c)

uložení rozdielovej skúšky (ak vzdelanie preukázané žiadateľom je najmenej o jeden rok kratšie ako
porovnávané vzdelanie na SPU, alebo v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo
zručnosti ako sú porovnávané vedomosti alebo zručnosti v rovnakých alebo príbuzných študijných
odboroch na univerzite, SPU rozhodne o uložení rozdielovej skúšky. Po vykonaní rozdielovej skúšky
SPU rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní).

SPU 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.
SPU rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

Podľa § 39 zákona SPU rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu automaticky,
ak boli vydané uznanou vzdelávacou inštitúciou.
Podľa tohto paragrafu predkladá žiadosť s prílohami žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný
a)

v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní (ďalej len „zmluvu“). SR má uzatvorenú zmluvu so štátmi: Česká
republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Poľská republika, Rumunsko a
Ukrajina, (v prípade dokladov vydaných v Českej republike venujte náležitú pozornosť informácii
v rámčeku),

alebo
b)

v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ktorými sú Albánsko, Andorra, Arménsko,
Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Hercegovina, 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.

Na základe zmluvy s Českou republikou sa doklady o ukončení štúdia na štátom uznaných vysokých školách
uznávajú za rovnocenné. Absolventi týchto vysokých škôl môžu pokračovať v štúdiu a používať priznaný
akademický titul bez uznávacieho procesu. (Zmluva sa nevzťahuje na české doklady o vysokoškolskom vzdelaní
uskutočňovaného mimo územia Českej republiky. Rovnako sa nevzťahuje na zahraničné doklady
o vysokoškolskom vzdelaní získané na zahraničnej vysokej škole na území Českej republiky.)

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní predloží:
a) vyplnenú žiadosť,
b) kópiu dokladu totožnosti,
c) doklady o ukončenom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou – diplom, dodatok k diplomu
alebo výpis skúšok (notárom alebo matrične overená kópia a osvedčený preklad do slovenského
jazyka),
d) doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov
-

v hodnote 5 €, ak bol doklad o vzdelaní nadobudnutý v štáte, s ktorým má SR uzavretú zmluvu,

-

v hodnote 30 €, ak bol doklad o vzdelaní nadobudnutý v štáte, s ktorým nemá SR uzavretú
zmluvu,
e) doklad o úhrade poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní (v zmysle čl. 5 ods. 7 Poriadku poplatkov SPU
v Nitre je 100 €).
Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom, údaje na zrealizovanie platby:
 IBAN: SK4081800000007000066247
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 názov a adresa banky: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
 variabilný symbol (VS): 198100
 špecifický symbol (ŠS): 198100/ priezvisko a meno žiadateľa, uznanie dokladu
(uviesť bez diakritiky)

SPU posúdi žiadosť do 7 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, univerzita konanie preruší a vyzve
žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
SPU vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom
o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

B) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely
SPU rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní na iné účely (na účely vydávania modrej karty Európskej únie a
na výkon povolaní, ktoré nie sú regulované) v súlade s § 60 zákona, v zmysle ktorého sa postupuje rovnakým
spôsobom ako pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (§ 33 až 39 zákona).
Postup uznávania dokladov o vzdelaní je uvedený pod písm. A) tejto informácie.
Akademický titul
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu oprávňuje žiadateľa používať na
území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku v takej podobe, v akej mu boli priznané podľa
vnútroštátnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, a to v jazyku tohto štátu.
Ak na doklade o vzdelaní nie je uvedený akademický titul, ale profesijný titul alebo odborná kvalifikácia, na
rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní nebude uvedený žiadny titul ani skratka.
Upozornenie: Na rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa akademický titul a jeho skratka neuvádza
v slovenskom jazyku, ale v jazyku štátu, z ktorého doklad pochádza.

