
 
Doklady k žiadosti o priznanie kreditov za vzdelávanie absolvované v zahraničí 

 
podľa § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) 

 
K žiadosti na priznanie kreditov za vzdelávanie absolvované v zahraničí 

v súlade s ustanovením § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogický 
zamestnanec alebo odborný zamestnanec (ďalej len „žiadateľ“) predkladá 
nasledovné doklady:  

 
1. žiadosť o priznanie kreditov za vzdelávanie absolvované v zahraničí, ktorá obsahuje 

– titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, miesto 
realizácie vzdelávania, názov vzdelávacieho programu, presný dátum začiatku 
a ukončenia vzdelávania,  

2. prílohy k žiadosti – úradný preklad dokladu o absolvovaní vzdelávania, úradný 
preklad  podrobného obsahu vzdelávania predloženého poskytovateľom vzdelávania, 
s presným počtom vyučovacích hodín, spôsob ukončenia vzdelávania (úradný 
preklad - od tejto požiadavky sa ustupuje, ak žiadateľ absolvoval vzdelávanie 
v Českej republike) a potvrdenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, 
že absolvované vzdelávanie žiadateľa súvisí s výkonom jeho pedagogickej činnosti 
alebo jeho odbornej činnosti s uvedením informácie o aprobácii či študijnom odbore 
(študijnom zameraní), ku ktorému pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa 
kvalifikačné predpoklady; riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia 
vydáva potvrdenie zriaďovateľ. 

 

V prípade predloženia kópie úradne preloženého dokladu o absolvovaní 
vzdelávania, kópie úradne preloženého podrobného obsahu vzdelávania a spôsobu 
ukončenia vzdelávania, žiadateľ predkladá  úradne overenú kópiu. 

 
LEHOTA NA PODANIE ŽIADOSTI O PRIZNANIE KREDITOV ZA ABSOLVOVANÉ 
VZDELÁVANIE V ZAHRANIČÍ 
 

Žiadateľ požiada Akreditačnú radu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca 
o  priznanie kreditov v lehote do 12 mesiacov od absolvovania vzdelávania v zahraničí 
(§ 13 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch 
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).  
 

Žiadateľ svoju žiadosť spolu s prílohami predkladá na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava.  
 

Pre rýchlejšiu komunikáciu je vhodné v žiadosti uvádzať aj spätný kontakt (napr.: e-
mail, telefónne číslo). Každý žiadateľ predkladá žiadosť osobitne (samostatne) spolu 
s prílohami.  

Žiadatelia, ktorí si žiadosť na priznanie kreditov podali a žiadosti neobsahovali 

potrebné prílohy, vo vlastnom záujme a bezodkladne tieto doklady doplnia (v čo najkratšom 

termíne). 


