Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou
Proces uznávania dokladov o vzdelaní
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,

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.
Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní v slovenskom jazyku
Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní v slovenskom a anglickom jazyku

