Uznanie dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
na účely pokračovania v štúdiu
Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí, je pri podaní
prihlášky na bakalárske študijné programy na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce TU v
Trnave, povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov, ktoré získal v zahraničí,
to sa nevzťahuje na doklady získané v Českej republike (bližšie o dokladoch o úplnom
stredoškolskom vzdelaní vydaných v Českej republike sa dozviete http://www.minedu.sk/zmluvas-cr/).
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad v sídle kraja v SR, príslušný
podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v
zmysle § 36 zákona 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").
Všetky potrebné informácie nájdete stránke MŠVVaŠ SR TU vrátane žiadosti o prevod známok
zo strednej školy.
Kontakt na:
Nostrifikácia
Okresný úrad Trnava – Odbor školstva

Žiadosť o uznanie dokladov v zmysle § 36 obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c) predmet žiadosti,
d) názov a adresu uznanej strednej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
e) rok ukončenia štúdia,
f) podpis žiadateľa.
K podaniu žiadosti o uznanie dokladov v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona je potrebné
predložiť:
1. kópiu dokladu totožnosti
2. osvedčenú kópia dokladu o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka
3.

výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, s prekladom do
slovenského jazyka

4.

potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné
odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

5.

overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní
orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie (apostilla)

6. doklad o zaplatení správneho poplatku

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu
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, alebo štátu Európskeho priestoru
vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný
automaticky.
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.
K podaniu žiadosti o automatické uznanie dokladov v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je
potrebné predložiť:
1.

kópia dokladu totožnosti

2.

osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh žiadosti do štátneho jazyka.
Zoznam vyššie spomenutých uzavretých medzinárodných zmlúv o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní (ako Bilaterálne dohody) nájdete na internetovej stránke:

