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Trnavská univerzita v Trnave  
Odd. pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 
Hornopotočná 23 
918 43 Trnava 

 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní 

Meno a priezvisko, titul ............................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu................................................................................................................. 

Korešpondenčná adresa................................................................................................................ 

Emailová adresa, mobil................................................................................................................ 

Dátum, miesto narodenia, občianstvo, národnosť ....................................................................... 

Názov a adresa vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala: 

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

Názov a číslo dokladu / získaný titul  .......................................................................................... 

Rok ukončenia štúdia ................................................................................................................... 

Predmet žiadosti............................................................................................................................ 

Záujem o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave∗: 
 
�  2. stupeň (Mgr.)  �  3. stupeň (PhD.)  � rigorózne konanie 

 
Fakulta: 
Študijný program:      Študijný odbor: 
 
V………………….., dňa ……… 

....................................................... 
         podpis žiadateľa 
Prílohou žiadosti sú: 
1. Kópia dokladu totožnosti.  
2. Osvedčené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou spolu s úradným prekladom 

do slovenského jazyka.   
3. Výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach.  
4. Osvedčená kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva s úradným prekladom do 

slovenského jazyka.  
5. Informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti. 
6. 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. 
7. Doklad o zaplatení administratívneho poplatku za uznanie dokladu vo výške 50 EUR. 
8. Doklad o zaplatení správneho poplatku 6,50 EUR. 

/Úradne overené kópie dokladov uchováva univerzita/  

                                                 
∗ � - spôsob označovania 
 



                                                                                                                                                                          
 

Informácie ohľadne postupu uznávania dokladov o vzdelaní. 
 

Na proces uznávania dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje 
§33 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznaní odborných 
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Úradne overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných v zahraničí, ktoré žiadateľ predložil na 
účel vydania rozhodnutia o uznaní vzdelania, si uchováva Trnavská univerzita v Trnave. 
 
 
Výška poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou a  
vydanie rozhodnutia o tomto uznaní je 50 €. Rozhodnutie o uznaní/ zamietnutí uznania je 
možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách na odd. pre vzdelávanie a starostlivosť o 
študentov. 
 
platba: 50,- € 
účet: IBAN - SK33 8180 0000  0070 0006 5500 
ident. kód banky SUBA SKBX 
špecifický symbol: 99905 
doplňujúce údaje - Priezvisko a meno 
 
Ďalšie informácie k Uznávaniu dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (web MŠVVaŠ SR): 
 
http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/ 


