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Medzinárodný kontext
zmeny právnej úpravy v SR

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady
• 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
• 2006/100/ES, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú
určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb
• 2013/25/EÚ, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú
určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
• 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných
kvalifikácií

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012
o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému
vnútornom
• Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/983 z 24. júna 2015
o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania
výstražného mechanizmu

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov
o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

~
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie,
ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
s právom používať profesijné tituly a regulované
povolania s koordináciou vzdelania

Štruktúra zákona
422/2015 Z. z.

• Prvá časť:
• Druhá časť:
• Tretia časť:
• Štvrtá časť:
• Piata časť:

Základné ustanovenia
Uznávanie dokladov o vzdelaní
Uznávanie odborných kvalifikácii
Kompenzačné mechanizmy
Konanie o uznaní dokladovo vzdelaní
a odborných kvalifikácií
• Šiesta časť: Uznávanie na účely pokračovania
v štúdiu
• Siedma časť: Voľné poskytovanie služieb
• Ôsma časť: Európsky profesijný preukaz
• Deviata časť: Pôsobnosť príslušných orgánov

Zmeny v definíciach pojmov
• Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina
odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie
kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi
okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň
vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine študijných odborov
sociálne, ekonomické a právne vedy;
• Aktuálny
zoznam
regulovaných
povolaní
dostupný
na
http://www.minedu.sk/profesijne-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-aodbornych-kvalifikacii/
• Redukovaný zoznam o skupiny povolaní napr: advokátsky koncipient,
niektoré živnosti, odborný asistent na vysokých školách a pod.
• rozhodnutie Súdneho dvora č. C - 298/14 z 6. októbra 2015
• Stanovisko EK: COM(2010)373.

Uznávanie dokladov o vzdelaní
na účely pokračovania v štúdiu
Uznávanie dokladov o vzdelaní
zo štátov, s ktorými neexistuje
dohoda o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

~
Automatické uznávanie dokladov o vzdelaní
zo štátov, s ktorými existuje
dohoda o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
• Zjednotenie právnej úpravy uznávania;
• Implementácia najnovších medzinárodných záväzkov SR
v súvislosti s Bolonským procesom
• Výrazná liberalizácia v prípadoch keď existuje bilaterálna alebo
multilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov
o vzdelaní
• Prezidentská zmluva s ČR - automaticky platné dokumenty na
území zmluvných štátov;
• Vládne zmluvy - ostatné bilaterálne zmluvy SR, prebehne
administratívny proces, výrazné skrátenie lehoty (15 dní)
• Multilaterálne zmluvy – Bolonská deklarácia a Lisabonský
dohovor

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
O uznaní vysokoškolského dokladu o vzdelaní, rozhoduje
• uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje
študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo
v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade
o vzdelaní, alebo
• Ministerstvo školstva, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola,
ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných
odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené
na doklade o vzdelaní,
• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní
vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní
vydaný policajnou vysokou školou.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je
• vysvedčenie o záverečnej skúške, a
• vysvedčenie o maturitnej skúške

rozhoduje Okresný úrad v sídle kraja.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
(vysokoškolské vzdelanie)
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
vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na
jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
• doklad o zaplatení správneho poplatku.
Osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu

Okrem povinných príloh je možné od žiadateľa
požadovať predloženie iných dokladov a
informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie
rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
(základné a stredné vzdelanie)
Prílohou žiadosti sú najmä
• kópia dokladu totožnosti,
• osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
• výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
• potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania,
ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie,
• overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o
ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho
overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
• doklad o zaplatení správneho poplatku.

Osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu

O uznaní dokladu o vzdelaní sa rozhodne do dvoch
mesiacov od doručenia úplnej žiadosti
• uznaním dokladu o vzdelaní,
• zamietnutím žiadosti o uznanie dokladu o
vzdelaní alebo
• uložením rozdielovej skúšky.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
Rozdielová skúška
Slúži na odstránenie rozdielov v obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelania.
Okresný úrad v sídle kraja, vysoká škola alebo príslušné ministerstvo uloží rozdielovú
skúšku, ak
• vzdelanie je najmenej o jeden rok kratšie alebo
• v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti požadované v SR

• Rozdielová skúška sa koná na vysokej škole, ktorá o jej uložení rozhodla. Ak o uložení
rozdielovej skúšky rozhodlo príslušné ministerstvo, v rozhodnutí zároveň určí uznanú
vysokú školu v Slovenskej republike, v ktorej sa rozdielová skúška vykoná.
• Rozdielová skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch
členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva rektor príslušnej vysokej školy.
• O výsledku rozdielovej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu komisie.
• O úspešnom absolvovaní rozdielovej skúšky sa vypracuje protokol o rozdielovej
skúške.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
Automatické uznávanie
Bilaterálne zmluvy
• Prezidentské dohody – Česká republika
• Vládne dohody – Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko,
Ukrajina
• Memorandum porozumenia - Rakúsko

Multilaterálne zmluvy
• Lisabonský dohovor
• Bolonská deklarácia (štáty Európskeho priestoru vysokoškolského
vzdelávania) – Jerevanská deklarácia
Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko,
Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta,
Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská
federácia, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko a
Ukrajina.

Uznávanie na účely pokračovania v štúdiu
Automatické uznávanie
Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína
odo dňa doručenia žiadosti.
Prílohou žiadosti sú najmä
• kópia dokladu totožnosti,
• osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

• Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh do štátneho
jazyka.
• Vysoká škola posúdi alebo okresný úrad v sídle kraja žiadosť do siedmich
dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, žiadateľa sa vyzve na
doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
• Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja vydá do 15 dní od
doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým
dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

Skúšky
• Rozdielová skúška (§35)
• Skúška spôsobilosti, ako kompenzačné
opatrenie (§28)
• Doplňujúca
skúška
v
prípade
zdravotníckych pracovníkov z nečlenských
štátov (§18 ods. 2)

Používanie titulov
• Postup bez zmeny;
• Akademické tituly – v úradnom styku je možné používať
až po uznaní dokladu; používa sa titul udelený v štáte
pôvodu; v žiadnom prípade nie slovenský ekvivalent;
• Výnimka: ČR
• Profesijný titul – pomenovanie povolania; používa sa
označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu
v Slovenskej republike;

Uznávanie na iné účely
• Pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely
• vydávania modrej karty Európskej únie alebo
• na výkon povolaní, ktoré nie sú v Slovenskej
republike regulované, sa postupuje podľa § 33
až 39 (uznávanie na účely pokračovania
v štúdiu).

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
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