
 

 

 
 

Informácia 

pre žiadateľov o uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v 

štúdiu v Slovenskej republike 

 
    Zákon č. 422/2015 Z. z. z 25. novembra 2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o 

uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných 

kvalifikácií, kompenzačné opatrenia, uznávanie vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, 

podmienky voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike, podmienky vydávania 

európskeho profesijného preukazu a pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania 

dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií  

     V zmysle § 36 citovaného zákona o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie                            

o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného uznanou strednou školou v 

inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje 

regionálny úrad školskej správy ( ďalej „regionálny úrad“ ) v sídle kraja po porovnaní obsahu 

a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa 

podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.  

Ak je na uznanie predložený doklad o vzdelaní, ktorý umožňuje pokračovanie v štúdiu na 

vysokej škole podľa právnych predpisov členského štátu alebo právnych predpisov tretieho 

štátu, regionálny úrad tento doklad o vzdelaní porovná s vysvedčením o maturitnej skúške 

podľa § 4 ods. 4 vydávaným v Slovenskej republike. Predložený doklad o vzdelaní regionálny 

úrad uzná za rovnocenný s vysvedčením o maturitnej skúške vydávaným v Slovenskej 

republike, ak neuloží rozdielovú skúšku podľa § 38. 

     O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydaného základnou 

školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje 

regionálny úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania 

žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu 

vyžaduje v Slovenskej republike.  

 

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadateľ predkladá 

žiadosť na príslušný regionálny úrad  podľa miesta trvalého alebo obdobného pobytu, resp. 

podľa sídla vysokej školy, kde bude študovať .  

 

Žiadosť obsahuje  
a) meno a priezvisko žiadateľa,  

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,  

c) predmet žiadosti,  

d) názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala  

e) rok ukončenia štúdia,  

f) podpis žiadateľa.  

 

Prílohou žiadosti sú najmä  
a) kópia dokladu totožnosti ( pas, občiansky preukaz),  

b) osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,  

c) výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,  



 

 

d) potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné 

odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, )  

e) overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní 

orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje 

inak (apostilla)  

f) doklad o zaplatení správneho poplatku       

 

Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca. 

 

V prípade, že žiadosť predkladá osoba splnomocnená na konanie na území Slovenskej 

republiky, je potrebné predložiť osvedčené splnomocnenie.  

 

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka. 

 

Regionálny úrad posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá všetky 

predpísané náležitosti, regionálny úrad konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie 

chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. 

 

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (§39 zákona 

422/2015 Z.z.)  
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.  

 

Žiadosť obsahuje  
a) meno a priezvisko žiadateľa,  

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,  

c) predmet žiadosti,  

d) názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala  

e) rok ukončenia štúdia,  

f) podpis žiadateľa.  

 

Prílohou žiadosti sú najmä  
a) kópia dokladu totožnosti ( pas, občiansky preukaz),  

b) osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,  

c) doklad o zaplatení správneho poplatku       

 

Regionálny úrad  vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s 

akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.  

 

 

Správny poplatok :  

 

- v   sume 5,00 EUR  ( e-kolok) – pre uznávanie dokladov z krajín , s ktorými má SR uzatvorenú 

zmluvu o automatickom uznávaní dokladov  

 

-  v sume  30,00 EUR pre uznávanie dokladov z ostatných krajín. 

 

 



 

 

 Možnosti úhrady správneho poplatku: 

 potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je 

možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s 

 prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok 

na GooglePlay / APP Store 

 prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k 

dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk 

    

            ID kódy služieb pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii: 

kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu  o vzájomnom uznávaní 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny 

poplatok v hodnote 5 EUR) 

  

kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom 

uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 

(správny poplatok v hodnote 30 EUR) 

 

    V prípade potreby môžete nájsť podrobnejšie informácie k uznávaniu dokladov o vzdelaní 

na stránke  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-

zahranicia/ 

 

 

 

 

Žiadosť o uznanie dokladov posielajte na adresu: 

Regionálny úrad školskej správy v  Banskej Bystrici  

Nám. Ľ. Štúra 5943/1  

974 05 Banská Bystrica 

https://m.ekolky.gov.sk/
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

