Vnútorný predpis

4/2020
Smernica rektorky
o uznávaní dokladov o vysokoškolskom vzdelaní od 1.1.2020
1) Doklady o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou
inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie („členský štát“),
alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za
rovnocenné
s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike za
podmienok stanovených v zák. č. 422/2015 Z. z, o uznávaní dokladov o vzdelaní
a o uznaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zák. č. 276/2017 Z. z, zák. č. 83/2019 Z. z. a zák. č. 359/2029 Z. z. (ďalej len „zákon“).
2) O uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore
- vysokoškolský diplom
- vysvedčenie o štátnych skúškach
- doklady o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch,
umelecko-pedagogických tituloch
vydaných uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v štátoch
uvedených v bode 1) na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje:
a) uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné
programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch,
ako sú uvedené na doklade o vzdelaní
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu SR (ďalej len „MŠ“), ak
v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy
v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú
uvedené na doklade o vzdelaní
c) Ministerstvo obrany SR alebo Ministerstvo vnútra SR v prípade dokladov
o vzdelaní vydaných vojenskou vysokou školou alebo policajnou vysokou školou
3) VŠVU o uznaní dokladu o vzdelaní vydaných uznanou vysokou školou alebo inou
vzdelávacou inštitúciou v štátoch uvedených v bode 1) len v prípade, že absolvovaný
študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný, ktorý VŠVU v zmysle akreditácie
uskutočňuje. Preto pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu
akreditovaných študijných programov v študijných odboroch uskutočňovaných
na VŠVU.
4) V prípade, že VŠVU neuskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných
odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade
o vzdelaní, nie je kompetentná o žiadosti rozhodnúť, a preto žiadosť s prílohami

vráti žiadateľovi. V takom prípade je potrebné, aby sa žiadateľ obrátil na inú vysokú
školu v SR, ktorá uskutočňuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom
odbore, alebo na MŠ.
5) Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo podľa ust. § 33 ods. 6 posúdi žiadosť 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 30 dní od doručenia výzvy. Lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní
dokladov o vzdelaní
alebo rozhodnutia o zamietnutí uznania vzdelania resp.
rozhodnutia o uložení rozdielovej skúška je podľa ust. § 34 ods.1 dva mesiace od
doručenia úplnej žiadosti.
6) Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov (na diplome
a dodatku) musí byť overená:
 Apostilou – dokladoch z krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor (okrem
dokladov vydaných v Rakúsku). Apostila sa získava v krajine, kde bol doklad
vydaný
 Legalizáciou a super legalizáciou – pre ostatné krajiny – overuje orgán štátu na
to príslušný, ktorým je ministerstvo alebo notárstvo v štáte, kde bolo vzdelanie
získané a zastupiteľský úrad SR v tomto štáte
Z takto osvedčených originálov si dajte urobiť overenú kópiu, ktoré pripojíte k žiadosti.
Rozhodnutie o uznaní dokladu, ktoré vydá vysoká škola, nie je dokladom o uznaní
odbornej kvalifikácie.
7) Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní prebieha na základe porovnávania
rovnocennosti a príbuznosti študijných programov v študijných odboroch
uskutočňovaných na uznanej vysokej škole v inom členskom štáte alebo treťom štáte
a to uznanou vysokou školou v SR, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých
študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na
doklade o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou.
8) Podľa ust. § 33 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom
odbore
(vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklady
o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a umeleckopedagogických tituloch) vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte,
(s ktorým SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu - bilaterálnu dohodu)
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo v treťom štáte,
(s ktorým SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu - bilaterálnu dohodu)
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania
v štúdiu rozhoduje
a) uznaná vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých
študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na
doklade o vzdelaní, alebo

b) ministerstvo školstva, ak v SR nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné
programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných
odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.
Žiadateľ je povinný podľa ust. § 33 ods. 4 zákona predložiť osvedčený preklad
dokladov do štátneho jazyka, ktoré sú prílohou žiadosti. Úradne osvedčené kópie
dokladov o vzdelaní, ktoré sú predložené na účel vydania rozhodnutia o uznaní
vzdelania, sú archivované a z tohto dôvodu nie je možné ich vrátiť žiadateľovi.
9) Podľa ust. § 32 zákona VŠVU môže žiadateľovi o uznanie dokladov uložiť
kompenzačné opatrenie vo forme rozdielovej skúšky, ak vzdelanie, nadobudnuté
v zahraničí, je najmenej o jeden rok kratšie, ako je porovnávané vzdelanie v SR, alebo
ak v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti a zručnosti, ako sú
porovnávané vedomosti a zručnosti v rovnakých alebo príbuzných študijných
odboroch v SR. Rozdielová skúška môže byť predpísaná aj formou dopracovania
a obhajoby bakalárskej alebo diplomovej práce.
10) Výška správnych poplatkov od 1.1.2018:
 Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného
povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol
doklad nadobudnutý - 5 €
 Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného
povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o
vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol
doklad nadobudnutý - 30 €
 Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR
- 50 €
 Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR
- 50 €
 Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu
regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní
odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán - 100 €
 Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované
povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v SR - 10 €
K podaniu žiadosti o uznanie dokladu podľa ust. § 33 ods. 2 a 3 zákona je
potrebné predložiť:
Kompletne vyplnenú žiadosť (príloha č. 1) s týmito prílohami:
1. kópiou dokladu totožnosti
2. osvedčenou kópiou diplomu alebo iného dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí
osvedčeného podľa bodu 6)
3. výpisom o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach

4. osvedčenou kópiou dodatku k diplomu s výpisom absolvovaných predmetov za
celé štúdium, ak ho uznaná vysoká škola vydáva
5. dokladom o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní dosiahnutom pred
vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti
6. potvrdením o oprávnení vysokej školy poskytovať príslušné vzdelanie, o uznanie
ktorého žiadateľ žiada a overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na
doklade o vzdelaní orgánom príslušného štátu príslušným na jeho overenie
7. potvrdenie o úhrade nákladov spojených s konaním o uznaní dokladu vo výške
 e-kolok vo výške podľa bodu 10)
 poplatok vo výške 100 €
Okrem uvedených dokladov, ak je to nevyhnutné na komplexné posúdenie
rovnocennosti dokladu o vzdelaní, možno od žiadateľa požadovať predloženie ďalších
dokladov a informácií.
V prípade, že VŠVU v priebehu rozhodovania zistí, že sú splnené podmienky podľa
ust. § 35 zákona, rozhodne v zmysle ust. 34 ods. 4 zákona o uložení rozdielovej
skúšky, ktorej účelom je odstránenie rozdielov v obsahu a rozsahu absolvovaného
vysokoškolského vzdelania.
11) Zamietavé rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Žiadateľ môže v zmysle zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie proti rozhodnutiu
v lehote 15 dní od jeho doručenia na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní
rozhoduje ministerstvo školstva v lehote 30 dní od jeho doručenia.
Žiadosti s prílohami môžete doručiť
-

Poštou na adresu: VŠVU v Bratislave, študijné oddelenie, Hviezdoslavovo nám.18,
814 37 Bratislava
Osobne v podateľni na VŠVU, Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava

12) Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa ust. § 39 zákona :
O uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou
členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná
zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní , ktorou je
SR viazaná, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje
a) ministerstvo školstva, ak ide o vysokoškolský diplom, vysvedčenie
o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch alebo
b) okresný úrad v sídle kraja, ak ide o vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie
o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou.
13) O uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia
o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou

vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na
účely pokračovania v štúdiu rozhoduje ministerstvo školstva.
 štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA (okrem štátov
s bilaterálnou dohodou) : Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgické
kráľovstvo, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora,
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko,
Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko,
Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko,
Švédsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko,
Turecko, Vatikán.
Podrobnosti o systéme vzdelávania v týchto štátoch je možné nájsť na webovom sídle Bolonského procesu, tu:

http://www.ehea.info/pid34250/members.html

 štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom
uznávaní dokladov o vzdelaní:
- Česká republika
- Chorvátska republika
- Maďarská republika
- Spolková republika Nemecko
- Poľská republika
- Rumunsko
- Ukrajina
- Ruská federácia (od 1.7.2020)
- Medzi SR a Rakúskou republikou je podpísané Memorandum porozumenia o
odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré
ale nemá štatút medzinárodnej dohody.
 60/2015 Z. z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v
Českej
republike
nadobudla
platnosť
28.
marca
2015
Podľa článku 1 zmluva sa okrem uznávania na výkon regulovaného povolania
(zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých
absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl. Teda žiaden absolvent,
českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nemusí úradne overovať
získané vzdelanie a každý doklad je automaticky platný (okrem uznávania na účely
výkonu regulovaného povolania).
Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho,
že by mal doklad o uznaní vzdelania.
Absolvent si môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu, za
tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl.
Zároveň sa nevyžaduje uznanie vzdelania pri výkone neregulovaného povolania.
Zmluva sa nevzťahuje na české doklady o vzdelaní získané po ukončení štúdia v ČR
v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia ČR

a rovnako sa nevzťahuje na zahraničné doklady o vysokoškolskom vzdelaní, ktoré boli
získané po ukončení štúdia na zahraničnej vysokej škole alebo jej pobočke na území
ČR.
Žiadosti o uznanie dokladu podľa ust. § 39 zákona je potrebné predložiť
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu s športu SR.
V Bratislave 20.8.2020

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU

.......................................................................................................................................................
korešpondenčná adresa žiadateľa, e-mail, číslo telefónu
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
študijné oddelenie
Hviezdoslavovo nám.18
814 37 Bratislava
Dátum ........................................
Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní
Meno a priezvisko žiadateľa

...........................................................................................

Dátum a miesto narodenia

...........................................................................................

Názov a adresa vysokej školy, ktorá vydala doklady
...................................................................................................................................................................
Názov štátu, kde bolo štúdium realizované

......................................................................................

Názov a evidenčné číslo hlavného dokladu o vzdelaní
...................................................................................................................................................................
Stupeň ukončeného štúdia

......................................................................................

Názov ukončeného študijného odboru

......................................................................................

Rok ukončenia štúdia ..............
Priznaný zahraničný akademický titul
Účel uznania dokladov

.................................................................................

...........................................................................................................

(pokračovanie v štúdiu, výkon neregulovaného povolania, vydanie modrej karty EÚ, oprávnenie používať
akademický titul)

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

kópia dokladu totožnosti
osvedčená kópia diplomu alebo iného dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí osvedčeného podľa bodu 6)
výpisom o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
osvedčenou kópiou dodatku k diplomu s výpisom absolvovaných predmetov za celé štúdium, ak ho uznaná
vysoká škola vydáva
dokladom o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je
predmetom žiadosti
potvrdením o oprávnení vysokej školy poskytovať príslušné vzdelanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada a
overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom príslušného štátu
príslušným na jeho overenie
potvrdenie o úhrade nákladov spojených s konaním o uznaní dokladu vo výške
 e-kolok vo výške podľa bodu 10)
 poplatok vo výške 100 €,
.....................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

