
Zákon o uznávaní dokladov 

o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní 



Zákon č.  422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov 

o vzdelaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 422/2015 Z. z.“)

• Prvá časť: Základné ustanovenia 

• Druhá časť: Uznávanie dokladov o vzdelaní 

• Tretia časť: Uznávanie odborných kvalifikácií 

• Štvrtá časť: Kompenzačné mechanizmy 

• Piata časť: Konanie o uznaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

• Šiesta časť: Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu

• Siedma časť: Voľné poskytovanie služieb 

• Ôsma časť: Európsky profesijný preukaz 

• Deviata časť: Pôsobnosť príslušných orgánov 



Dôvody, prečo si nechať uznať zahraničné vzdelanie:

1) Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely                         

pokračovania v štúdiu

– na strednej škole alebo na vysokej škole v Slovenskej republike

2) Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon      

regulovaných povolaní v Slovenskej republike

– aktuálny zoznam regulovaných povolaní dostupný na:  www.minedu.sk

http://www.minedu.sk/


1) Akademické uznávanie

O uznaní vysokoškolského dokladu o vzdelaní rozhoduje 

• uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné

programy v rovnakých alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené

na doklade o vzdelaní, alebo

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike

nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo

v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný

vojenskou vysokou školou, alebo

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný

policajnou vysokou školou.



Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní

Prílohou žiadosti sú:

• kópia dokladu totožnosti, 

• osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, 

• výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, 

• osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu,

• informácia o predchádzajúcom vzdelaní,

• overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní

orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak

medzinárodná zmluva neustanovuje inak (= apostille), 

• doklad o zaplatení správneho poplatku. 



Typy rozhodnutí v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní 

pri akademickom uznávaní

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o: 

a) uznaní dokladu o vzdelaní,

b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo

c) uložení rozdielovej skúšky – slúži na odstránenie rozdielov v obsahu a rozsahu  

vzdelávania;

– možno uložiť, ak žiadateľovo vzdelanie je    

najmenej o 1 rok kratšie, ako je požadované      

vzdelanie v SR alebo ak v obsahu vzdelania   

žiadateľa chýbajú podstatné vedomosti a zručnosti;

– možnosť dopracovania bakalárskej / diplomovej                       

práce;

– skúška prebieha na vysokej škole, ktorá ju uložila a  

pred 3-člennou komisiou, ktorú vymenúva rektor.



2) Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia 

na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej 

republike

Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných

činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov

ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného

predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine

študijných odborov sociálne, ekonomické a právne vedy.

• Aktuálny zoznam regulovaných povolaní dostupný na:

www.minedu.sk/profesijne-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-

kvalifikacii/ 



Dvojstupňový model uznávania zahraničného 

vzdelania na výkon regulovaných povolaní 

1. Uznanie dokladu o vzdelaní             Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR

2. Uznanie dokladu o odbornej kvalifikácie             príslušný orgán

Výnimka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu SR rozhoduje

v jednom konaní o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní dokladu

o odbornej kvalifikácie len v prípade týchto povolaní:

• pedagogické povolania,

• športové povolania,

• zdravotnícke povolania.



Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní

• kópia dokladu totožnosti,

• osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,

• výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, ak sa vyžadujú,

• informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní,

• doklad o zaplatení správneho poplatku. 

Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v nečlenskom štáte sú aj:

• overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky, ak medzinárodná zmluva 

neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia), 

• potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, 

o uznanie ktorého žiadateľ žiada, 

• podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov).



Typy rozhodnutí v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní 

(na výkon regulovaných povolaní)
Príslušný orgán rozhodne o 

a) uznaní dokladu o vzdelaní,

b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo

c) uložení kompenzačného opatrenia – najmä ak vzdelanie/odborná príprava je 

o rok kratšia, ako sa požaduje v SR alebo ak 

obsah vzdelania/odbornej prípravy je   

podstatne rozdielny, ako sa vyžaduje v SR;

– 2 formy – adaptačné obdobie (najviac 3 

roky pod dohľadom odborne spôsobilej 

fyzickej osoby) alebo skúška spôsobilosti, 

ktorá posúdi odborné vedomosti;

– držiteľ dokladu o vzdelaní z členskej krajiny 

je oprávnený vybrať si formu 

kompenzačného opatrenia (výnimky 

upravuje § 26 zákona č. 422/2015 Z. z.).



Konanie o uznaní dokladu o odbornej kvalifikácii

• Prílohou žiadosti sú:

• kópia dokladu totožnosti,

• osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného povolania 

v Slovenskej republike alebo osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 

• osvedčenie o charaktere a dĺžke praxe vydané príslušným orgánom členského štátu alebo 

tretieho štátu, ak sa vyžaduje, 

• doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydané príslušným 

orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžadujú, 

• doklad o zaplatení správneho poplatku,

• doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok, ktoré sa podľa právnych predpisov 

upravujúcich výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžadujú, 

• protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky podľa, ak sa vyžaduje. 



Typy rozhodnutí v konaní o uznaní dokladu o odbornej 

kvalifikácii (na výkon regulovaných povolaní)

Príslušný orgán rozhodne o: 

a) uznaní odbornej kvalifikácie alebo o

b) zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní 

Sekcia vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Bližšie informácie:

sudv@minedu.sk

02/ 59 374 923


