
Uznanie dokladov vysokoškolského vzdelania v príslušnom 

 študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu  

na Univerzite J. Selyeho  

 

 Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vzdelávacou 

inštitúciou upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) a Smernica UJS č. 2/2020 o uznávaní dokladov o vzdelaní v príslušnom 

študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu. 

 Doklad o vzdelaní, ak ide o vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach 

a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko - pedagogických tituloch a umelecko -  

- pedagogických tituloch, vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou na účely pokračovania               

v štúdiu v Slovenskej republike sa uznáva v príslušnom alebo v príbuznom študijnom 

odbore v zmysle § 33 zákona.  

 Univerzita J. Selyeho (ďalej len „UJS“) vykonáva uznanie uvedených dokladov 

vysokoškolského vzdelania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore pre tých  

uchádzačov, ktorí podali prihlášku na vysokoškolské štúdium druhého alebo tretieho 

stupňa na UJS. 

 Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa 

doručenia žiadosti na UJS: 

Študijné oddelenie 

Fakulta ekonómie a informatiky / Pedagogická fakulta / Reformovaná teologická fakulta 

Univerzita J. Selyeho 

Bratislavská cesta  3322 

945 01  Komárno 

 

Žiadosť obsahuje: 

 meno a priezvisko žiadateľa, 

 adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, 

 predmet žiadosti, 

 názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, 

 rok ukončenia štúdia žiadateľa, 

 podpis žiadateľa. 

 

Prílohou žiadosti sú najmä: 

 kópia dokladu totožnosti, 

 osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, 

 výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,   



 osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola 

vydáva, 

 informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je 

predmetom žiadosti, 

 overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní 

orgánom členského štátu alebo tretieho štátu - podľa § 2 ods. 1 zákona, príslušným na 

jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,   

 doklad o zaplatení správneho poplatku 5 EUR alebo 30 EUR. 

 

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh (súdnym prekladateľom) 

v súlade s § 33 ods. 4 zákona do štátneho jazyka! 

 Zoznam prekladateľov z okresu Komárno nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky na tomto odkaze. 

 Okrem uvedených príloh môže UJS od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov 

a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladov.    

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za uznanie 

dokladu o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaného povolania 

 ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý                  

je 5 EUR, 

 ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý                                    

je 30 EUR. 

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní 

dokladov o vzdelaní: 

 Rumunsko  

 Chorvátsko  

 Maďarsko  

 Nemecká spolková republika  

 Poľská republika  

 Ukrajina  

 Ruská federácia 

 Čínska ľudová republika 

Doklady vydané v Českej republike sú platné automaticky bez uznania. 

  Možnosti úhrady správneho poplatku: 

 potvrdením o úhrade správneho 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, 

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/#medzin%C3%A1rodn%C3%A9%20zmluvy


 prostredníctvom webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k 

dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk 

 

 UJS posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané 

náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo 

odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.   

 UJS rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej 

žiadosti o 

 uznaní dokladu o vzdelaní, 

 zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo 

 uložení rozdielovej skúšky. 

 Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní, UJS 

 rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní 

vydaným v Slovenskej republike, 

 v rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvedie, že toto rozhodnutie nie je 

dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie. 

 

 Podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov uchádzač je povinný predložiť Univerzite J. Selyeho zahraničný 

doklad o vzdelaní a rozhodnutie o jeho uznaní podľa § 33 alebo § 39 zákona najneskôr 

v deň zápisu.  

  

https://m.ekolky.gov.sk/

