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UZNANIE DOKLADOV O VZDELANÍ  NA ÚČELY POKRAČOVANIA                 

V ŠTÚDIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  

 
          
          Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými 

a strednými školami upravuje zákon   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.  

 

1.   O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie: 

 

- o maturitnej skúške 

- vysvedčenie o záverečnej skúške,  

 

vydaného školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského 

úradu iného štátu alebo uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na 

účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu 

absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho 

vzdelávacieho programu4) vyžaduje v Slovenskej republike. 

 

2. 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 okresný 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. 

 

3. Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní: 

 

- okresný úrad v sídle kraja rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný                  

s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike, 

- v rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvedie, že toto rozhodnutie nie je dokladom                

o uznaní odbornej kvalifikácie.  

 

 

 



4. Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa sa začína odo dňa doručenia žiadosti. 

 

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. 

 

5. Prílohou žiadosti sú najmä:  

 

a) kópia dokladu totožnosti,  

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 (legalizácia/superlegalizácia)  na doklade 

o ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná 

zmluva neustanovuje inak,  

ea)  vloženie „Apostille“ do dokladu o vzdelaní 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. októbra 1961 (napr. doklad o vzdelaní vydaný v USA, Austrálii 

a pod.). Zoznam krajín Dohovoru z Haagu je prístupný na webovom sídle Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR: www.mzv.sk.  

Právny predpis: 1. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí  SR  o prijatí  Dohovoru  o zrušení požiadavky 

vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Oznámenie  č. 213/2002 Z. z.)              

2. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o vyhlásení Úplného aktualizovaného 

zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky 

vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Oznámenie č. 129/2006 Z. z.) 

Apostilácia verejných listín sa nevyžaduje pri krajinách, s ktorými má Slovenská republika 

uzatvorenú bilaterálnu zmluvu o právnej pomoci (napríklad: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, 

Rumunsko).  

Overenie listiny apostiláciou sa vykonáva tak, že verejná listina (napr.: vysvedčenie, maturitné 

vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške) sa opatrí apostilom (špeciálnou pečiatkou alebo 



pripojením osobitného listu) v tvare štvorca s dĺžkou hrany aspoň 9 centimetrov a musí povinne 

obsahovať výraz „ Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)“. Následne sa na takomto 

osvedčení uvádza  napr. aj štát, v ktorom bola listina vydaná, kým bola podpísaná a kto osvedčoval jej 

pravosť. 

 

eb) superlegalizácia (vyššie overenie) -  vykonáva orgán štátu na to príslušný, ktorým je príslušné 

ministerstvo alebo notárstvo v príslušnom štáte (v ktorom bolo vzdelanie získané) a zastupiteľský úrad 

SR (veľvyslanectvo) v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (napr. doklad 

o vzdelaní vydaný  v Kanade musí prejsť procesom vyššieho overenia). 

f) doklad o zaplatení správneho poplatku 

Právny predpis: Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,    

Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. Sadzobník 

správnych poplatkov, I. časť Všeobecná správa, Položka 2  

písm. f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu 

regulovaných povolaní  a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike 

30 eur. 

 

Uznať možno iba doklad o ukončenom vzdelaní. 

 

 

Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podľa ods. 4 a 5 podáva jej 

zákonný zástupca.  

 

1. Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.  

2. Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá 

predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie 

chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. 

 

Žiadosť možno podať na formulári, ktorý je uvedený v prílohe. 

 

 

 

Kontaktná osoba:  

Ing. Marta Mladá                        tel.:  037/ 6969323               e-mail: marta.mlada@minv.sk 

 

mailto:marta.mlada@minv.sk

