
OKRESNÝ ÚRAD NITRA 
ODBOR ŠKOLSTVA 

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

 

                                                                                                                                     

 

UZNANIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA 

V ŠTÚDIU  V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

NA ZÁKLADE MEDZINARODNÝCH ZMLÚV 

 

Podľa zákona 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 sa 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, sa na účely pokračovania v štúdiu  uznáva bez 

porovnania obsahu a rozsahu vzdelania. 

 

Okresný úrad v sídle kraja začína konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom 

vzdelaní na základe medzinárodných zmlúv odo dňa doručenia žiadosti.   

 

1. Žiadosť obsahuje:  

a) meno a priezvisko žiadateľa,  

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,  

c) predmet žiadosti,  

d) názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,  

e) rok ukončenia štúdia,  

f) podpis žiadateľa.  

 

2.         Prílohou žiadosti sú najmä  

 

a) kópia dokladu totožnosti,  

b) osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, 

c) doklad 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. e) Uznanie dokladov o vzdelaní na iné účely než 

na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu 



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

nadobudnutý.  Správny poplatok je 5 eur   

 

3.  Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť 

podľa odsekov 1 a 2 podáva jej zákonný zástupca.  

 

4.  Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh podľa odseku   2  do štátneho jazyka.  

 

5. Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 15 dní. Ak žiadosť nemá predpísané 

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

chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.  

 

6. Okresný úrad v sídle kraja vydá do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie,                

v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný. 

 

 

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

 Zoznam štátov,  s ktorými má Slovensko uzatvorenú bilaterálnu zmluvu o vzájomnom 

uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní je uvedený v prílohe. 

 

 

 

Kontaktná osoba:  

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