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

 
Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní 

 
Meno, priezvisko, titul ............................................................................................................................... 
 
Adresa trvalého pobytu............................................................................................................................... 
 
Korešpondenčná adresa............................................................................................................................... 
 
Email, mobil................................................................................................................................................ 
 
Dátum, miesto narodenia, občianstvo, národnosť ...................................................................................... 

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

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

Názov/Číslo dokladu/Rok ukončenia štúdia................................................................................................ 

Získaný titul/Dosiahnutý stupeň.................................................................................................................. 
 
Predmet žiadosti:  � uznanie 1. stupňa       � uznanie 2. stupňa        � uznanie 3. stupňa 
Dôvod žiadosti:    � pokračovanie v štúdiu � iný (uveďte): 
 
V prípade záujmu o ďalšie štúdium na Trnavskej univerzite uveďte nasledovné údaje: 
Fakulta: .......................................................................................................................................................... 
Študijný program: .......................................................................................................................................... 
Stupeň: ........................................................................................................................................................... 

 

V............................, dňa ..... ................................... 

    podpis žiadateľa 

Prílohou žiadosti sú: 
1. Kópia dokladu totožnosti 
2. Osvedčené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (diplom) s úradným prekladom 

do slovenského jazyka 
3. Osvedčený výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského 

jazyka 
4. Osvedčená kópia 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 (zabezpečiť VÝHRADNE na pobočke Slovenskej pošty). 

/Úradne overené kópie dokladov o vzdelaní predložené žiadateľom uchováva Trnavská  univerzita/ 
Konzultácie: +42133/59 39 293, (340), gabriela.sekeresova@truni.sk 

Ďalšie informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní sú uvedené na nasledujúcej strane 

�



Informácie ohľadne postupu uznávania dokladov o vzdelaní. 
Na proces uznávania dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje  zákon č. 422/2015 Z. z. 
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon“). 

Uznávanie ukončeného vzdelania na vysokých školách (§ 33 zákona) 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, ktorý je vydaný uznanou vysokou školou v 
inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu  rozhoduje 

• uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných 
odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak v 
Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch 
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. 

Podľa § 33 zákona postupujú žiadatelia, ktorých doklad o vzdelaní pochádza z krajín, ktoré nemajú uzatvorenú 
medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (bilaterálnu dohodu) so Slovenskou 
republikou alebo nie sú zo štátu Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru a nepodliehajú automatickému 
uznaniu dokladu o vzdelaní. 

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní podľa § 33 zákona sa vyžadujú prílohy: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8. /uvedené v žiadosti/. 
Podľa § 39 ods. 5 zákona je potrebné predložiť osvedčený preklad príloh podľa ods. 3 zákona do štátneho jazyka. 

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (§ 39 zákona) 
V zmysle § 39 zákona doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 a § 36 ods. 1 a 2 zákona 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. 
Pri uznávaní dokladov o vzdelaní podľa § 39 zákona sa vyžadujú prílohy: 1., 2., 3., 4., 7., 8. /uvedené v žiadosti/.  
Podľa § 39 ods. 5 zákona je potrebné predložiť osvedčený preklad príloh podľa ods. 3 zákona do štátneho jazyka. 
 
Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní 
Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina, Rakúsko 
 
Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 
Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, 
Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá 
stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, 
Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská 
republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a 
Bielorusko. 

Údaje k platbe správneho poplatku vo výške 6,50 €: 
Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 6,50 € je potrebné si zabezpečiť VÝHRADNE na pobočke Slovenskej 
pošty a následne ho zaslať spolu s ostatnými prílohami a žiadosťou  

Údaje k platbe vo výške 50 €: 
účet: IBAN - SK33 8180 0000  0070 0006 5500 
ident. kód banky SUBA SKBXšpecifický symbol: 99905 
doplňujúce údaje - Priezvisko a meno 
 
Rozhodnutie o uznaní/ zamietnutí uznania je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách na odd. pre vzdelávanie 
a starostlivosť o študentov / +421335939340/. 

Ďalšie informácie k Uznávaniu dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (web MŠVVaŠ SR): 
http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/ 


