UZNÁVANIE DOKLADOV A ZÍSKAVANIE VZDELANIA OBČANOV UKRAJINY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
1. Aký je postup pri uznávaní dokladov o vzdelaní pre osoby prichádzajúce z Ukrajiny?
Vzdelanie občanov Ukrajiny sa na území SR uznáva na účely pokračovania v štúdiu a na účel výkonu
regulovaných povolaní.
Doklady o vzdelaní:
a) na účely pokračovania v štúdiu uznáva
-

Regionálny úrad školskej správy, ak ide o doklady o strednom (základnom/nižšom alebo
vyššom strednom) vzdelaní (https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní (ďalej len „ministerstvo školstva“) (https://www.minedu.sk/23276-sk/akademickeuznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/), ak ide o doklady o vysokoškolskom
vzdelaní

b) na účely výkonu regulovaných povolaní uznáva
-

orgán príslušný pre dané povolanie podľa zoznamu regulovaných povolaní
(https://www.minedu.sk/regulovane-povolania-v-slovenskej-republike/)

Všeobecné informácie o uznávaní ukončeného vzdelania poskytuje Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní:
-

stránka: https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zozahranicia/,
emailová adresa Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní - sudv@minedu.sk.

Postupy uznávania dokladov o vzdelaní sú priebežne uverejňované aj na webovom sídle ministerstva
školstva v záložke týkajúcej sa diania na Ukrajine - https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-naukrajine/.

Na základe komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Ministerstva vzdelávania a vedy Ukrajiny dávame do pozornosti informáciu, že za účelom získania
potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní je možné kontaktovať ukrajinskú stranu na e-mailovej adrese
mon@mon.gov.ua - https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22833.pdf

2. Aký je proces uznávania zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých
na území nečlenských štátov?
Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov (všetky
zdravotnícke povolania) sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada
ministerstvo školstva o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či
doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti
porovnateľnosti podľa požiadaviek vyžadovaných v SR. Viac informácií na stránke:
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovanehopovolania-v-sr/

Od 1.6.2022 sa zjednodušil proces uznávania dokladov o vzdelaní na výkon regulovaného
povolania pre doklady o vzdelaní získané v tretích štátoch:
•
•

nevyžaduje sa plošné vyššie overenie pravosti dokladu o vzdelaní (apostille/superlegalizácia);
nie je potrebné predkladať potvrdenie o vzdelávacej inštitúcii (vysokej škole) z tretieho štátu.

Po uznaní dokladu o vzdelaní je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej
škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný, z dôvodu preverenia skutočných
vedomostí žiadateľov z tretích štátov.
Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa uzná
za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným
v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky vykonanej
po uznaní dokladu vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej
republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej
kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.
O uznaní dokladu o vzdelaní rozhoduje príslušný orgán v lehote do 2 mesiacov a potom nasleduje
povinnosť vykonať doplňujúcu skúšku.
Po vykonaní doplňujúcej skúšky rozhoduje príslušný orgán o uznaní odbornej kvalifikácie v lehote do 1
mesiaca.
Po uznaní dokladu o vzdelaní pre zdravotnícke povolania môže žiadateľ začať vykonávať dočasnú
odbornú stáž, čiže môže sa zapojiť do zdravotníckeho systému. Inštitút dočasnej odbornej stáže
zaviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR v § 30a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Dočasná odborná stáž umožňuje výkon odborných pracovných činností stážistom pod odborným
dohľadom kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Ministerstvo školstva pri podaní úplnej žiadosti
o uznanie dokladu o vzdelaní z tretích štátov pre zdravotnícke povolania urýchlene vydáva rozhodnutia
o uznaní dokladov o vzdelaní, ak je predložený doklad o vzdelaní, ktorý preukazuje splnenie
kvalifikačných predpokladov podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
Po získaní rozhodnutia o uznaní dokladu môže žiadateľ požiadať o vykonávanie dočasnej odbornej
stáže. Podmienky na vykonávanie dočasnej odbornej stáže stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR
(https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz).

