Príloha 2:
Postup akademického uznávania dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní

Akademické uznávanie, alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená
uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni
vzdelávania. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa
dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či má Slovenská republika s dotknutým štátom
uzavretú dohodu.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní vydaného zahraničnou
vysokou školou vydáva Technická univerzita v Košiciach (ďalej len TUKE), Úsek
vzdelávania - rektorát, ak sa na nej uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo
príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom
vysokoškolskom vzdelaní (adresa: Úsek vzdelávania - rektorát TUKE, Letná 9, 042 00
Košice).
Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní vydaného zahraničnou
vysokou školou vydáva iná vysoká škola v SR, ak sa na nej uskutočňuje študijný program v
rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne
ukončenom vysokoškolskom vzdelaní (v prípade, že sa na TUKE neuskutočňuje študijný
program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore).
Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní vydaného zahraničnou
vysokou školou vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v prípade, že
žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom
odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní (adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o
vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava).

1 Uznávanie dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní na účely
pokračovania v štúdiu (doklady vydané v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú
dohodu)
Uchádzač o štúdium predloží doklady:
1) Žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní, ktorá obsahuje meno a priezvisko
žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti,
názov a adresu zahraničnej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok
ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.
2) Kópiu dokladu totožnosti.
3) Notársky osvedčenú kópiu dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní s úradným
prekladom do slovenského jazyka.
4) Notársky osvedčenú kópiu výpisu skúšok, resp. dodatok k diplomu s úradným
prekladom do slovenského jazyka.
5) Doklad o overení pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o
ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak (osvedčenie o Apostille, prípadne
superlegalizácia).
1

a) Notársky osvedčenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní s osvedčením o „Apostille“
sa vyžaduje od držiteľov dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejných listín z 5. 10. 1961 (právny predpis Oznámenie Ministerstva zahraničných
veci SR č. 213/2002 Z.z.).
b) Notársky osvedčenú superlegalizovanú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní.
Superlegalizáciu 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, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
6) Doklad o úhrade poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní (v zmysle príkazu rektora
TUKE „Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom“ platného pre príslušný
akademický rok).
Poplatok uhradiť bankovým prevodom:
50,00 € pre účely pokračovania v štúdiu na TUKE;
99,50 €
pre účely pokračovania v štúdiu na inej VŠ, alebo pre účely neregulovaného
povolania;
200,00 € za vykonanie rozdielovej skúšky pre účely rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní
(len v prípade pokračovania v štúdiu na TUKE);
Údaje na zrealizovanie platby:


IBAN: SK32 8180 0000 0070 0006 5615



Štátna pokladnica



Variabilný symbol (VS): 190106



Správa pre prijímateľa: ŠPP O-10-190/0005-00, fond 46, uznanie dokladu

7) Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní (potvrdenie o
praxi, atď.).
8) Doklad o zaplatení správneho poplatku (e-kolok):
a) 5 € - uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného
povolania, ak SR má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
b) 30 € - uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného
povolania, ak SR nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
c) 50 € - uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR

Uchádzač je povinný predložiť notársky osvedčený preklad dokladov do Slovenského
jazyka, prípadne anglického jazyka.
TUKE žiadosť posúdi 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.
TUKE rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej
žiadosti.
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TUKE rozhodne o:
-

Uznaní dokladu o vzdelaní.
Zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (ak zistí, že doklad o vzdelaní
predložený žiadateľom nemožno uznať za rovnocenný s dokladom o vzdelaní
vydaným na TUKE).
Uložení rozdielovej skúšky (ak vzdelanie preukázané žiadateľom je najmenej o
jeden rok kratšie ako porovnávané vzdelanie na TUKE, alebo v obsahu vzdelávania
žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti s vedomosťami alebo zručnosťami v
porovnávaných študijných odboroch na univerzite, TUKE rozhodne o uložení
rozdielovej skúšky. Po vykonaní rozdielovej skúšky TUKE rozhodne o uznaní
dokladu o vzdelaní).

2 Uznávanie dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní na účely
pokračovania v štúdiu (doklady vydané v štátoch, s ktorými SR má uzavretú
dohodu)
Uchádzač o štúdium predloží doklady:
1) Žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní, ktorá obsahuje meno a priezvisko
žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti,
názov a adresu zahraničnej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok
ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.
2) Kópiu dokladu totožnosti.
3) Notársky osvedčenú kópiu dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní s úradným
prekladom do slovenského jazyka. Notársky osvedčenú kópiu výpisu skúšok, resp.
dodatok k diplomu s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne anglického
jazyka.
4) Doklad o úhrade poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní (v zmysle príkazu rektora
TUKE „Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom“ platného pre príslušný
akademický rok).
Poplatok uhradiť bankovým prevodom:
50,00 € pre účely pokračovania v štúdiu na TUKE;
99,50 € pre účely pokračovania v štúdiu na inej VŠ, alebo pre účely neregulovaného povolania;
200,00 € za vykonanie rozdielovej skúšky pre účely rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní
(len v prípade pokračovania v štúdiu na TUKE);
Údaje na zrealizovanie platby:


IBAN: SK32 8180 0000 0070 0006 5615



Štátna pokladnica



Variabilný symbol (VS): 190106



Správa pre prijímateľa: ŠPP O-10-190/0005-00, fond 46, uznanie dokladu

5) Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní (potvrdenie o
praxi, atď.).
6) Doklad o zaplatení správneho poplatku (e-kolok):
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a) 5 € - uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného
povolania, ak SR má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
b) 30 € - uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného
povolania, ak SR nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
c) 50 € - uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu neregulovaného povolania v SR

Uchádzač je povinný predložiť notársky osvedčený preklad dokladov do
Slovenského jazyka.
TUKE vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s
akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.
Štáty, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov
o vzdelaní, a na ktoré sa vzťahuje automatické uznanie dokladov o vzdelaní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maďarsko
Nemecká spolková republika
Chorvátsko
Poľská republika
Rumunsko
Ukrajina

3 Uznávanie dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní v Českej republike na
účely pokračovania v štúdiu
Medzi Slovenskou republikou a Českou republikou bola podpísaná zmluva o
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej
republike a v Českej republike, ktorá nadobudla platnosť dňa 28. marca 2015.
Podľa článku 1 zmluvy sa vzťahuje aj na všetkých absolventov českých základných,
stredných a vysokých škôl.
Žiaden absolvent českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského)
nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky
platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).
Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez
toho, aby mal doklad o uznaní vzdelania.
Súvisiace právne predpisy:


Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov



Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov



Zákon č. 213/2002 Z. z. - Oznámenie ministerstva zahraničných vecí SR – Dohovor o
zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
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Zákon č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov



Príkaz rektora TUKE „Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom“ platného
pre príslušný akademický rok
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