
Uznanie ukončeného vzdelania 
 

Postup pri uznaní zahraničných dokladov o ukončenom vzdelaní zo základnej, strednej alebo vysokej školy 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Doklady o riadne ukončenom vzdelaní zo základnej 
školy alebo strednej školy 

 
 

 V prípade vzdelania zo základnej školy vydá    
  rozhodnutie príslušný krajský školský úrad. 
 
 V prípade vzdelania zo strednej školy vydá    
  rozhodnutie príslušný krajský školský úrad.  
 

 
 
 
 
 

 Doklad o riadne ukončenom vzdelaní z  vysokej 
školy 

 
 

 rozhodne vysoká škola  uskutočňujúca študijné 
programy v rovnakých alebo príbuzných študijných 
odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade 
o vzdelaní. Ak doklad pochádza zo štátu, s ktorým je 
uzavretá bilaterálna dohoda*, vysoká škola uzná 
doklad automaticky. 
 
 rozhodne Ministerstvo školstva SR, ak v 
Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá 
uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo 
príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na 
predloženom doklade o riadne ukončenom 
vysokoškolskom vzdelaní.  
 
 
*Štáty, s ktorými je uzavretá bilaterálna dohoda: 
Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská 
republika, Nemecká spolková republika, Poľská 
republika, Rumunská republika 

Výsledok: rozhodnutie,  ktoré Vám vydá krajský     
školský úrad v SR. 
 
- stanovisko o úrovni vzdelania, ktoré Ministerstvo    
  školstva SR vydá len na žiadosť krajského školského   
  úradu. 
 

 
 
 
 

Výsledok: - rozhodnutie, ktoré Vám vydá vysoká 
škola v SR. 
 
- rozhodnutie, ktoré vydá Ministerstvo    
  školstva SR v prípade neexistencie vysokej    
  školy s podobným alebo príbuzným   
  študijným odborom v SR. 

1.Účely výkonu povolania v SR 
S ukončeným vzdelaním zo zahraničia mám záujem pracovať v SR.  

Potrebujem určiť kvalifikáciu. 
 

Zákon: 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií 

Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorých výkon je 
podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, najmä regulovaným vzdelávaním zameraným na odbornú 

prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania. 

Máte záujem vykonávať regulované povolanie  
Musíte predložiť nasledujúce dokumenty: 
 
 vyplnenú žiadosť k regulovaným    
    povolaniam  
 kópiu preukazu totožnosti študenta  
     (občiansky preukaz alebo pas) 
 overenú kópiu dokladu o ukončenom   
    vzdelaní  
 iné doklady (potvrdenie o praxi, ...) 
 výpis vykonaných skúšok  
 kolkové známky v hodnote 3000 Sk alebo 
 kolkové známky v hodnote 1000 Sk, pokiaľ bol 
doklad uznaný v inom členskom štáte Európskej únie, 
ako bol vydaný, aj overenú kópiu a preklad  
rozhodnutia o uznaní vzdelania z iného členského 
štátu Európskej únie. 

Máte záujem vykonávať neregulované povolanie 
 

 rozhodne Váš zamestnávateľ 
 
 zamestnávateľ môže požiadať o stanovisko      
  k úrovni Vášho vzdelania Ministerstvo    
  školstva SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledok: rozhodnutie Ministerstva školstva SR. 
 
Lehota na vybavenie: 2 mesiace (v zmysle zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní). 

 

Výsledok: - rozhodnutie zamestnávateľa. 
 
- stanovisko Ministerstva školstva SR, na žiadosť 
zamestnávateľa.   
 
Lehota na vybavenie MŠ SR: 30 dní (v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

Ukončené vysokoškolské vzdelania tretieho stupňa (PhD.) získaného v krajinách Európskej únie, 
Európskeho  hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie uzná MŠ SR automaticky. 

 

2. Akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR) 
S ukončeným vzdelaním zo zahraničia mám záujem pokračovať v štúdiu v SR. 

Potrebujem určiť úroveň môjho vzdelania v SR. 
 

Zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

Vysoké školy a krajské školské úrady môžu rozhodovať o uznaných dokladoch o vzdelaní 
len na akademické účely. 

Výsledok: rozhodnutie Ministerstva školstva SR 

Lehota na vybavenie MŠ SR: 30 dní (v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 
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