Uznávanie vzdelania zo zahraničia v skratke
Kto je povinný nechať si uznať doklady o vzdelaní?

Aktuálne existuje zákonná povinnosť uznania pre výkon regulovaných povolaní (napríklad povolania
v zdravotníctve, školstve, niektoré živnosti a pod.)
Ak chcete vykonávať povolanie, ktoré nie je regulované, nemáte povinnosť nechať si uznať vzdelanie.
O Vašich kvalifikáciách rozhodne priamo zamestnávateľ.
Okrem toho je uznanie povinné na pokračovanie v štúdiu (napríklad uznanie ukončeného
stredoškolského vzdelania ak chcete nastúpiť do prvého ročníka na vysokej škole, uznanie bakalárskeho
diplomu ak chcete nastúpiť na magisterský študijný program a pod.)
Aktuálne sa prijímajú zmeny v danej oblasti, preto prosím sledujte aktuálne informácie.

Ako sa uznáva vzdelanie na výkon regulovaného povolania?

1. pozrite si kompletný zoznam regulovaných povolaní (regulované povolania sú napríklad lekár,
učiteľ materskej školy, remeselná živnosť pánske, dámske a detské kaderníctvo a i.)
2. vyhľadajte povolanie, na ktoré podľa Vás spĺňate podmienky (ak sa povolanie nenachádza
v zozname, môžete ho vykonávať v Slovenskej republike bez potreby uznania)
3. databáza obsahuje informácie ohľadom procesu pre tretie štáty
4. pripravte si všetky z požadovaných dokladov, ktoré máte k dispozícii alebo ich viete získať
(predovšetkým vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu, prípadne doklad o ukončení strednej
školy)
5. vyplňte príslušnú žiadosť
6. zašlite doklady spolu so žiadosťou na orgán, ktorý je pre dané povolanie uvedený v databáze
(žiadosť je možné okrem toho podať elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy – osoby
alebo ich splnomocnenci s aktivovanou elektronickou schránkou, prípadne na podateľni
príslušného orgánu).

Centrálnym uznávacím orgánom pre regulované povolania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré uznáva odbornú kvalifikáciu
pre zdravotnícke, pedagogické a športové povolania. Taktiež uznáva doklady o vzdelaní (maturitné
vysvedčenie, výučný list, vysokoškolský diplom) v prípade iných regulovaných povolaní ako sú viazané
a remeselné živnosti, povolania v stavebníctve a i. Na webovej stránke vyššie sú zverejnené podrobné
informácie ako aj formuláre žiadostí na vyplnenie.

Ako sa uznáva vzdelanie na pokračovanie v štúdiu?
Ukončené základné vzdelanie (9. ročník)
a stredoškolské vzdelanie

Doklad o vzdelaní zo základnej alebo strednej
školy na Ukrajine uznáva miestne príslušný
Regionálny úrad školskej správy

Ukončené vysokoškolské vzdelanie

Stupeň vysokoškolského vzdelania z Ukrajiny
uznáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR –
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

1. pripravte si všetky z požadovaných dokladov, ktoré máte k dispozícii alebo ich viete získať
2. vyplňte príslušnú žiadosť
3. zašlite doklady spolu so žiadosťou na príslušný orgán podľa rozdelenia vyššie (žiadosť je možné
okrem toho podať elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy – osoby alebo ich
splnomocnenci s aktivovanou elektronickou schránkou, prípadne na podateľni príslušného
orgánu).

Uznávanie neukončeného štúdia

O uznaní ročníkov, kreditov a pod. rozhodujú vzdelávacie inštitúcie (základné, stredné a vysoké školy)
v Slovenskej republike.
Študentom všeobecnovzdelávacích škôl na Ukrajine odporúčame zápis na základné školy (1. - 9. ročník
na Ukrajine) a na gymnáziá (10. – 11. ročník na Ukrajine). Študentom profesijných stredných škôl na
Ukrajine odporúčame zápis na stredné odborné školy v Slovenskej republike.
Adresár základných a stredných škôl v Slovenskej republike je dostupný na stránke Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Študenti vysokých škôl môžu osloviť slovenské vysoké školy, ktoré s ohľadom na svoje kapacity môžu
prijať dodatočných poslucháčov na aktuálne prebiehajúce študijné programy.
Databáza aktuálne poskytovaných vysokoškolských študijných programov v Slovenskej republike je
dostupná na Portáli vysokých škôl.

Čo ak nemám k dispozícii niektoré z dokladov?
Od 1. 6. 2022 sa z procesu uznávania odstránila požiadavka vyššieho overenia
(apostille/superlegalizácia) dokladu o vzdelaní a potvrdenia o akreditácii vzdelávacej inštitúcie, tieto
podklady preto už nie je potrebné predložiť spolu so žiadosťou. V prípade, že z objektívnych príčin nie
je možné predloženie niektorých z ostatných požadovaných dokladov, prosíme o predloženie
vlastnoručne podpísaného čestného prehlásenia o skutočnostiach, ktoré majú osvedčovať.
Pravosť niektorých dokladov je možné preveriť cez dostupné databázy, preto je vhodné predloženie
aspoň obyčajných kópií dokladov o vzdelaní, ak nimi disponujete. Ak nie sú k dispozícii žiadne
doklady, postupujte prosím podľa informácií v tomto dokumente alebo sa obráťte na Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní. Ak Vám bola udelená medzinárodná ochrana, môže byť Vaše
vzdelanie posúdené a môžete byť zaradení do vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

