
Žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní na účely pokračovania                           

v štúdiu v SR na základe medzinárodných zmlúv 

 

Kérelem külföldön szerzett végzettséget igazoló okiratok egyenértékűségének 

elismerésére nemzetközi megállapodások alapján továbbtanulási céllal                                       

a Szlovák Köztársaságban 

 

Meno a priezvisko žiadateľa A kérvényező keresztneve é s vezetékneve 

Adresa trvalého pobytu alebo obdobného 
pobytu (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát) 

Állandó vagy állandó jellegű lakcím (utca, 
házszám, irányítószám, település, állam) 

Telefón Telefonszám 

e-mail e-mail cím 

Názov dokladu, ktorý žiadateľ žiada uznať 
(vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie 
o záverečnej skúške)    

Az okirat megnevezése, melynek elismertetését 
kérelmezi a kérvényező (érettségi bizonyítvány, 
záróvizsga-bizonyítvány) 

Názov uznanej strednej (základnej) školy, ktorá 
doklad o vzdelaní vydala  

A végzettséget igazoló okiratot kibocsátó 
elismert középiskola (általános iskola) 
megnevezése 

Adresa uznanej strednej (základnej) školy, ktorá 
doklad o vzdelaní vydala 

A végzettséget igazoló okiratot kibocsátó 
elismert középiskola (általános iskola) székhelye 

Rok ukončenia štúdia A tanulmányok befejezésének éve 

Podpis Aláírás  

 

Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží tieto 
doklady 

A kérvényező a kérelemmel együtt a következő 
okiratokat nyújtja be 

1. kópia dokladu totožnosti 1. személyazonosító okirat másolata 

2. osvedčené kópie dokladov o ukončenom 
vzdelaní 

2. az iskolai végzettséget igazoló okiratok 
hitelesített másolatai 

3. osvedčený preklad dokladov o ukončenom 
vzdelaní do štátneho jazyka 

3. az iskolai végzettséget igazoló okiratok 
hiteles fordításai államnyelvre 

4. doklad o zaplatení správneho poplatku vo 
výške 5,00 €a) 

4. az 5,00 €a) eljárási illeték befizetéséről szóló 
igazolás 

 

A kérelmező köteles benyújtani a mellékletek szlovák nyelvű hiteles fordítását! 

 

Zaslané doklady sa nevracajú a vyplnenie všetkých kolónok je povinné! 

A benyújtott okiratokat nem szolgáltatjuk vissza és minden mező kitöltése kötelező! 

 

Svojim podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň potvrdzujem, 
že všetky uvedené údaje sú pravdivé. 

Aláírásommal igazolom, hogy elfogadom személyes adataim felhasználását a 18/2018 sz. 
személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében, továbbá 
igazolom, hogy az általam feltüntetett összes adat valós. 

Miesto, dátum Keltezés helye és dátuma 

Podpis žiadateľa A kérvényező aláírása 



a)  Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Príloha I. časti Všeobecná 

správa Položka 2 písm. e) Uznanie dokladu o vzdelaní ako na výkon regulovaného povolania, ak 

Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti 

dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 

b)  A 145/1995 sz., Eljárási díjakról szóló és egyes törvények módosításáról szóló törvény I. rész 

Általános közigazgatás 2. tétel e) pontja A képesítést igazoló dokumentum elismerése egyéb 

célokra, mint szabályozott szakmai tevékenyég céljaira, ha a Szlovák Köztársaság nemzetközi 

szerződést kötött a képesítést igazoló dokumentumok egyenrangúságának kölcsönös elismeréséről 

azzal az állammal, amelyben a dokumentumot megszerezték 

 

 


