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ŽIADOSŤ O UZNANIE STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRE ŠTÁTY S BILATERÁLNOU 
DOHODOU A ŠTÁTY EURÓPSKEHO PRIESTORU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vyplnenie všetkých polí je povinné.

ŠTÁT 
Žiadam o uznanie dokladu o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv (vyberte len jednu možnosť): 

 zo štátu, s ktorým má SR podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania (správny poplatok 5,00 EUR)(1)
 zo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (správny poplatok 30,00 EUR)(2)

štát pôvodu dokladu o vzdelaní:      

ŽIADATEĽ
MENO A PRIEZVISKO ŽIADATEĽA(3):      
dátum narodenia:      


kontaktná adresa žiadateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát)(4): 
     

telefón:      
e-mail:      
	
DRŽITEĽ DOKLADU
I. OSOBNÉ INFORMÁCIE

MENO A PRIEZVISKO DRŽITEĽA DOKLADU:      


trvalé bydlisko držiteľa dokladu (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): 
     

rodné priezvisko:      
občianstvo:      
dátum narodenia:      

pohlavie:                                                            	 žena                            muž

telefón:      
e-mail:      



II. DOKLAD O VZDELANÍ PREDLOŽENÝ NA UZNANIE

názov dokladu:
     

názov vzdelávacej inštitúcie:
      

dĺžka štúdia (počet rokov alebo mesiacov):
     
rok ukončenia:      

doklad vydaný (mesto, štát):
     

miesto štúdia (mesto, štát):
     

žiadam uznať ako vysokoškolské vzdelanie:
 prvého stupňa	 druhého stupňa	  tretieho stupňa



III. PREDCHÁDZAJÚCE VZDELANIE (dosiahnuté pred nástupom na štúdium v časti II.)

názov dokladu:
     

názov vzdelávacej inštitúcie:
     

dĺžka štúdia v rokoch:
      
rok ukončenia:      

miesto štúdia (mesto, štát):
     
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

Dátum:      

Podpis žiadateľa: 
(1) Správny poplatok 5 EUR sa vzťahuje na vzdelanie zo štátu, s ktorým má SR podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania: Nemecko, Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko a Ukrajina. Doklady z Českej republiky v zmysle prezidentskej zmluvy sú automaticky platné a nepodliehajú uznaniu v Slovenskej republike, s výnimkou uznania na výkon regulovaných povolaní (nepredkladajte ich na uznanie s týmto typom žiadosti).
(2) Správny poplatok 30 EUR sa vzťahuje na štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (okrem štátov uvedených v bode 1): (Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna and Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Írsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Svätá stolica, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko). Iné štáty, ako sú uvedené v bode 1 a 2 nie sú v tejto žiadosti prípustné.
(3) Pokiaľ sa žiadateľ nezhoduje s držiteľom dokladu, priložte splnomocnenie na zastupovanie držiteľa dokladu v tomto konaní.
(4) Adresa, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ písomne kontaktovaný.


Informácie o žiadosti
Na základe tohto typu žiadosti bude držiteľovi dokladu o vzdelaní uznaný stupeň vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, prípadne iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike. Stupeň vzdelania sa uznáva bez porovnania obsahu a rozsahu.
Žiadosť sa vzťahuje len na štáty uvedené v bode 1 a 2. V prípade dokladu o vzdelaní z iného štátu je príslušným orgánom 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.
Vybavovacia lehota žiadosti je jeden mesiac od doručenia kompletnej žiadosti. 
Rozhodnutie vydané na základe tejto žiadosti:
	je uznaním stupňa vzdelania bez uznania rovnocennosti študijného odboru
	nezaručuje splnenie podmienok alebo prijatie na štúdium na ďalšom stupni vysokoškolského vzdelania (rozhodnutie potvrdzuje len stupeň vzdelania ako základnú podmienku prijatia, ostatné podmienky prijatia určuje a posudzuje príslušná vysoká škola)
	nie je uznaním odbornej kvalifikácie alebo dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania (uznanie stupňa vzdelania neudeľuje držiteľovi dokladu žiadne práva vo vzťahu k regulovaným povolaniam v Slovenskej republike)

Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží tieto doklady:
doklad totožnosti (iba kópia)
	doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí: diplom, dodatok k diplomu a/alebo vysvedčenie o štátnej skúške (notárom alebo matrične overená(é) kópia(e) s prekladom do slovenského jazyka)
	správny poplatok v hodnote 
5,00 EUR* (Nemecko, Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina)
alebo
30,00 EUR* (Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna and Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Írsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Svätá stolica, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko)
	
*V prípade žiadosti podanej elektronicky sa výška správneho poplatku znižuje o 50%. Elektronická žiadosť sa podáva výlučne cez Ústredný portál verejnej správy (https://www.slovensko.sk" https://www.slovensko.sk), cez službu Všeobecná agenda. V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, 
z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie sú vytvorené zaručenou elektronickou konverziou (vlastné skeny a snímky dokladov nie sú akceptované).

Splnomocnenie zástupcu
V prípade, že žiadateľom nie je držiteľ dokladu o vzdelaní predloženého na uznanie, k žiadosti je potrebné priložiť splnomocnenie na zastupovanie držiteľa dokladu v tomto konaní. Komunikácia ohľadom žiadosti prebieha  s osobou uvedenou v časti Žiadateľ.

Preklad dokladov do slovenského jazyka
Povinnou súčasťou žiadosti je preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom a latinskom jazyku. 
V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad.

Možnosti úhrady správneho poplatku:
potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.
prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok,  ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store 
prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk


Zaslané doklady sa nevracajú.


