OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice

ŽIADOSŤ O UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ ZÍSKANOM NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH
V ZAH RAN IČÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU
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I. OSOBNE INFORM ÁCIE
MENO A PRIEZVISKO:
Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Občianstvo:

Adresa trvalého pobytu adresa (ulica, čislo, PSČ, mesto, štát):

Kontaktná adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, Štát):
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Telefón:
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II. PREDLOŽENÉ DO KLA DY ZO ZAH RAN IČIA (názov záverečného dokladu o vzdelaní - . vysvedčenie,
výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške alebo absolventský diplom):

Oficiálny názov
vzdelávacej inštitúcie;
Dižka štúdia:
Názov dokladu:

Rok ukončenia štúdia:

Doklad vydaný (mesto,
štát):
Miesto štúdia (mesto,
štát):
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.
Dátum:

Podpis žiadateľa:

Prílohou žiadosti sú:
a) originál + kópia dokladu totožnosti (pas, OP) žiadateľa,
b) osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní notárom uvedeným v zozname notárov SR a jeho preklad vykonaný
prekladateľom uvedeným v zozname prekladateľov SR,
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 príslušným na jeho
overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (Apostille),
f) v pripade neplnoletého žiadateľa osvedčená kópia rodného listu, splnomocnenie v slovenskom jazyku, originál + kópia dokladu
totožnosti (pas, OP) alebo overená kópia dokladu zákonného zástupcu,
h) doklad o zaplatení správneho poplatku v sume 5,00 EUR (e-kolok) - z krajín, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu
o automatickom uznávaní, v sume 30,00 EUR z ostatných krajín,
i) v prípade nejasností si OÚ Košice, OŠ môže vyžiadať aj iné doklady týkajúce sa uznania dokladu o vzdelaní.

