
 

 

 

Spracovateľ: Pracovná pozícia kontaktnej osoby: 1 
Oddelenie pre vzdelávanie         vedúca oddelenia  

 

 
 

 
METODICKÉ USMERNENIE č. 1 /2022 

 
 

k postupu akademického uznávania dokladov o skončenom vzdelaní v zahraničí na 
Žilinskej univerzite v Žiline  

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom vydania tohto metodického usmernenia je podrobnejšie popísať proces 

a administratívny postup pri získavaní rozhodnutia o uznaní vzdelania, ktoré bolo skončené 

v zahraničí a umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu. 

2. Toto metodické usmernenie upravuje akademické uznávanie, t. j. uznávanie stupňa 

dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na 

ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon regulovaného povolania. 

3. 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 „Zákon 

o uznávaní dokladov o vzdelaní“) sú určené autority poverené uznávaním dokladov o vzdelaní 

získaných v zahraničí (orgány štátnej správy, vysoké školy).  

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) – Stredisko na 

uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len „SUDV“) uznáva stupeň vysokoškolského vzdelania 

(bez študijného programu/odboru) podľa medzinárodných zmlúv a prevádza známky zo 

základných a stredných škôl do slovenskej klasifikačnej stupnice. 

5. Vysokoškolské vzdelanie v konkrétnom študijnom programe/odbore uznávajú vysoké školy. 

6. Záverečné doklady zo základných a stredných škôl uznávajú regionálne úrady školskej správy 

(ďalej len „RÚŠS“) v krajských mestách. 

7. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu a súvisiaca administratíva sa líši podľa 

stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika 

viazaná medzinárodnou zmluvou. 

8. Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov 

o vzdelaní: Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská 

republika, Rumunsko, Ukrajina, Ruská federácia, Čínska ľudová republika. 

9. Na základe prezidentskej zmluvy s Českou republikou sú doklady vydané českými školami na 

tieto účely (pokračovanie v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní) platné 

v Slovenskej republike automaticky bez uznania a bez potreby podania žiadosti. 

10. Doklad o  vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad 

o udelených akademických tituloch) vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu, s ktorým 

bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov 
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o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo štátu Európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „EHEA“), sa na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, 

okrem výkonu regulovaných povolaní, uznáva za rovnocenný bez porovnania obsahu a rozsahu 

(uznáva sa len stupeň vzdelania). 

11. Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou a štáty 

EHEA sa podáva priamo na MŠVVŠ SR. O uznaní  dosiahnutého stupňa vysokoškolského 

vzdelania rozhoduje MŠVVŠ SR. 

12. Zoznam štátov EHEA: 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. 

13. Uznanou strednou školou a uznanou vysokou školou sa rozumie  vzdelávacia inštitúcia zriadená 

podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je členským štátom alebo 

tretím štátom uznaná za vzdelávaciu inštitúciu oprávnenú poskytovať príslušné vzdelanie. 

Článok 2 
Uznávanie ukončeného vzdelania na stredných školách 

 
1. O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej 

skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného školou zriadenou iným štátom na zemí Slovenskej 

republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou školou v inom 

členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje RÚŠS v súlade 

so Zákonom o uznávaní dokladov o vzdelaní v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko, 

alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. 

2. Žiadosť sa zasiela na príslušný RÚŠS. V prípade uchádzača o štúdium  na  Žilinskej univerzite 

v Žiline (ďalej len “UNIZA“)  je  to RÚŠS v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. 

3. Formulár žiadosti, požadované prílohy, výška poplatku a spôsob úhrady je uvedený na 

webovom sídle RÚŠS v Žiline https://www.russ-za.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-

pokracovania-v-studiu/. 

4. UNIZA akceptuje rozhodnutie o uznaní stredoškolského vzdelania vydané RÚŠS ako riadne 

splnenie základnej podmienky pre prijatie na študijný program prvého stupňa v súlade so 

Zákonom č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VŠ“). 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

* so štátom je podpísaná bilaterálna zmluva, postupuje sa v jej zmysle (správny poplatok je 5 Eur) 

 

https://www.russ-za.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/
https://www.russ-za.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/
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Článok 3 

Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely – 

uznávanie rovnocennosti študijného programu/odboru 

 

1. Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v  konkrétnom študijnom 

programe/odbore alebo má doklad o vzdelaní zo štátu, ktorý nie je členom EHEA a Slovenská 

republika s  ním nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu o uznaní dokladu o vysokoškolskom 

vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na 

účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem regulovaných povolaní, rozhoduje: 

a) uznaná vysoká škola v  Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy 

v rovnakých študijných programoch/odboroch alebo v súvisiacich študijných 

programoch/odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo 

b) MŠVVaŠ SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné 

programy/odbory v  rovnakých študijných programoch/odboroch alebo v súvisiacich 

študijných programoch/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. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou postupuje UNIZA 

v zmysle: 

 Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní, 

 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

 Haagskeho dohovoru č. 213/2002 Z. z. Oznámenie  Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky, 

 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, 

 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o VŠ“), 

 Smernice UNIZA Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov 

a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, 

 Zákona  č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku. 

3. Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu 

je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa 

má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa Zákona o VŠ.  

 

4. V procese uznávania sa posudzuje inštitúcia, ktorá doklad vydala, udelený titul, odbor štúdia, 

dĺžka štúdia, rozsah štúdia, počet získaných kreditov, predmety, výsledky vzdelávania a ďalšie 

skutočnosti potrebné k priradeniu absolvovaného štúdia ku stupňu vysokoškolského vzdelania 

a ku akreditovanému študijnému programu/odboru na UNIZA. 

 

5. Rozhodnutie o uznaní dokladu o skončenom vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou 

vydáva UNIZA, ak študijný program/odbor uvedený na predloženom doklade o vzdelaní je 

možné porovnať s niektorým akreditovaným študijným programom na UNIZA. Ak sa obsah 
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absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže UNIZA žiadateľovi o uznanie predpísať 

vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej 

alebo dizertačnej práce. 

 

6. Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní podľa čl. 3 ods. 5, 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. 

Ak by akademický titul alebo jeho skratka boli zameniteľné s titulmi udeľovanými podľa Zákona 

o VŠ, na ktoré sa vyžaduje splnenie iných podmienok na získanie odbornej spôsobilosti, ako 

bolo v štáte, z ktorého doklad o vzdelaní pochádza, rozhodne o používaní primeraného 

akademického titulu MŠVVŠ SR. 

 
7. V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvádza, že toto rozhodnutie nie je dokladom o 

uznaní odbornej kvalifikácie. 

 
8. Prílohy potrebné k podaniu žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní: 

a) Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní (príloha č.1). 

b) Diplom alebo iný doklad o vzdelaní získaný v zahraničí - originál alebo overená kópia. 

c) Úradný preklad diplomu do slovenského jazyka. 

d) Výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu (s výpisom 

absolvovaných predmetov za celé štúdium) - originál alebo notárom overená kópia. 

e) Úradný preklad výpisu absolvovaných predmetov alebo dodatku k diplomu  do slovenského 

jazyka. 

f) Doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, 

ktoré je predmetom žiadosti – kópia bez overenia. 

g) Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, identifikačná karta a pod.) – kópia. 

h) Doklad o úhrade administratívneho poplatku, nákladov spojených s konaním o uznaní 

dokladu vo výške 50 Eur podľa smernice o poplatkoch platnej pre aktuálny akademický rok 

zaplatený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet UNIZA. 

i) Doklad o zaplatení správneho poplatku (eKolok). Správny poplatok sa stanovuje podľa 

požadovaného druhu uznania dokladov: 

 potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 5 Eur prostredníctvom elektronického 

platobného systému eKolok (ak má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú 

zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad 

nadobudnutý); 

 potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 30 Eur prostredníctvom 

elektronického platobného systému eKolok (ak nemá Slovenská republika uzatvorenú 

medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom 

bol doklad nadobudnutý). 

j) Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní. 

 

9. Pravosť podpisov a odtlačok pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť overená: 
 Apostilou – na dokladoch z krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor, okrem dokladov 

vydaných v Rakúsku. Apostila sa získava v krajine, kde bol doklad vydaný. Zoznam 

príslušných úradov, ktoré v jednotlivých krajinách doklady overujú, je uvedený 

v Haagskom dohovore a pravidelne aktualizovaný na stránke Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky; 

 Legalizáciou a superlegalizáciou - pre ostatných žiadateľov - overuje orgán štátu na 

to príslušný, ktorým je príslušné ministerstvo alebo notárstvo v príslušnom štáte, v 

ktorom bolo vzdelanie získané a zastupiteľský úrad SR v tomto štáte.  
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10. Možnosti úhrady správneho poplatku: 

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

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

b) Prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícií pod názvom eKolok na 

GooglePlay/APP Store. 

c) Prostredníctvom webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je 

k dispozícií na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.  

 

V aplikácií je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby: 

kód 1723 – ak Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom 

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

kód 2218 – ak Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom 

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

 

11. Administratívny poplatok na UNIZA za uznanie dokladu o vzdelaní je možné 

zaplatiť  prevodom na účet v Štátnej pokladnici: 

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700,  

SWIFT kód: SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol (VS): 1907 

Špecifický symbol (ŠS): 08 190 0013 

Správa pre prijímateľa: uznanie dokladu, meno a priezvisko 

 

12. Žiadosť s dokladmi žiadateľ zašle poštou na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, oddelenie pre 

vzdelávanie, rektorát, Univerzitná 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika. 

 

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

v zmysle čl. 3 ods. 8 - 11. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Metodické usmernenie č. 1/2022 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť dňom 

jeho zverejnenia.  

2. Príloha č. 1 -–  Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní -– je súčasťou tohto metodického 

usmernenia. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 31.1.2022  

        prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

               r e k t o r 
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       Príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu č. 1/2022  

 

 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní 
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 MENO DRŽITEĽA DOKLADU: 

 

 

PRIEZVISKO DRŽITEĽA DOKLADU: 

 

 

Trvalý pobyt držiteľa dokladu (ulica, číslo, PSČ, štát): 

 

 

Kontaktná adresa (ulica, číslo, PSČ) 

 

 

Rodné priezvisko: 

 

 

tituly: občianstvo: 

Telefón : e-mail:  

 

Dátum narodenia: 

 

 

Miesto narodenia: Štát: 

Pohlavie: 

(nehodiace prečiarknite) 

žena                                        muž 

Ukončené vzdelanie 

 

Stupeň štúdia: 

(nehodiace prečiarknite)  

 

bakalárske  

 

Inžinierske 

(magisterské) 

 

doktorandské 

 

Názov univerzity/vysokej školy 

 

Adresa univerzity/vysokej školy  

Rok skončenia štúdia  

Štát, kde sa štúdium uskutočnilo 󠄃 doklad vydaný v štáte, s ktorým má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu   

  o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (správny poplatok 5 €) 

󠄃 doklad vydaný v štáte, s ktorým nemá SR uzavretú medzinárodnú zmluvu  

  o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (správny poplatok 30 €) 

Názov študijného programu:  

 

Názov študijného odboru: 

 

 

Evidenčné číslo dokladu: 

 

Priznaný titul  

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle  Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

zároveň potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. 

Dátum: Podpis žiadateľa: 
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Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží tieto doklady:  

a) diplom alebo iný doklad o vzdelaní získaný v zahraničí - originál alebo notárom overená 

kópia, 

b) úradný preklad diplomu do slovenského jazyka, 

c) výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu (s výpisom 

absolvovaných predmetov za celé štúdium) - originál alebo notárom overená kópia, 

d) preklad výpisu do slovenského jazyka,  

e) doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní – kópia, 

f) pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov, 

g) doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, identifikačná karta a pod.) – kópia, 

h) doklad o úhrade administratívneho poplatku* vo výške 50 € podľa smernice o poplatkoch 

platnej pre aktuálny akademický rok, platí sa bankovým prevodom, 

i) potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 5 € alebo 30 € prostredníctvom 

elektronického platobného systému eKolok (ak má alebo nemá Slovenská republika 

uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní so štátom, 

v ktorom bol doklad nadobudnutý). 

 

* Administratívny poplatok na Žilinskej univerzite v Žiline na uznávanie dokladov o 

vzdelaní je možné zaplatiť  prevodom na účet štátnej pokladnice v tvare IBAN: SK40 8180 

0000 0070 0008 0700, SWIFT kód: SPSRSKBAXXX, VS: 1907, ŠS: 08 190 0013; 

informácia pre prijímateľa: uznanie dokladu, meno a priezvisko. 

 

Pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu akreditovaných študijných programov na 

UNIZA. Zoznam študijných programov si môžete pozrieť na webovej stránke UNIZA alebo Portáli 

vysokých škôl (portalvs.sk). UNIZA môže rozhodnúť o uznaní dokladu len v prípade, že 

absolvovaný študijný program/odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré realizuje UNIZA. 

V prípade, že UNIZA nerealizuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom 

programe/odbore, pri hľadaní vhodnej vysokej školy v  SR Vám môže pomôcť zoznam 

akreditovaných študijných programov na vysokých školách v SR, ktorý vedie MŠVVŠ SR.  

 

http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565

