Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu
na vysokej škole v Slovenskej republike

Uznávanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore (§ 33 zákona)
Žiadateľ podáva žiadosť na vysokú školu v Slovenskej republike, na ktorej sa uskutočňuje
vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.
• O uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore žiada žiadateľ, ktorého

doklad o vzdelaní bol vydaný v treťom štáte, to znamená okrem týchto štátov:
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.

• O uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore môže požiadať aj žiadateľ,
ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná
bilaterálna zmluva o uznávaní dokladov o vzdelaní, alebo v štáte Európskeho priestoru
vysokoškolského vzdelávania, pokiaľ má záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom
študijnom odbore v Slovenskej republike.

Pred podaním žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní na SPU si v zozname nižšie overte, že
zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore, ako máte uvedené
na doklade o vzdelaní. V prípade, že SPU nezabezpečuje vzdelávanie v takom odbore, Vám
bude žiadosť vrátená.

Zoznam akreditovaných študijných programov a študijných odborov na SPU a na ostatných
vysokých školách v SR

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní predloží:
a) vyplnenú žiadosť,
b) kópiu dokladu totožnosti,
c) kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (notárom alebo matrične overené kópie a osvedčené
preklady do slovenského jazyka), zoznam prekladateľov
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 o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (osvedčený preklad do slovenského
jazyka),

e) dodatok k diplomu (notárom overená kópia a osvedčený preklad do slovenského jazyka),
f) doklad o predchádzajúcom vzdelaní (doklad o predchádzajúcom nižšom stupni vzdelania) - kópia
bez notárskeho overenia a osvedčený preklad do slovenského jazyka,

g) doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov
- v hodnote 5 €, ak bol doklad o vzdelaní vydaný v štáte, s ktorým má SR uzavretú
bilaterálnu zmluvu,
- v hodnote 30 €, ak bol doklad o vzdelaní vydaný v štáte, s ktorým nemá SR uzavretú
bilaterálnu zmluvu,
(eKolok je možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty)
h) iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní (kópia bez
notárskeho overenia a osvedčený preklad do slovenského jazyka).

Podľa § 33 zákona SPU v rámci procesu uznávania dokladov o vzdelaní vydaných uznanou
zahraničnou vysokou školou na účely pokračovania v štúdiu, posudzuje splnenie podmienok na
vydanie rozhodnutia o ich uznaní porovnávaním príbuznosti študijných programov v rovnakých
alebo v príbuzných študijných odboroch.
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
§ 33 ods. 2 a 3 zákona.
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).
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 štátu, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný, a to
v jazyku tohto štátu.

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.

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.

