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ŽIADOSŤ O UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ ZO ZAHRANIČIA 
NA VÝKON REGULOVANÉHO POVOLANIA V SR
Vyplnenie všetkých polí je povinné. Žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom v hodnote 50,00 EUR.

REGULOVANÉ POVOLANIE
KATEGÓRIA REGULOVANÉHO POVOLANIA (zaškrtnite len jednu možnosť)(1):
 Remeselné alebo viazané živnosti	 Stavebné povolania
 Ekonomické povolania	 Právnické povolania
 Sociálne služby	 Iné (špecifikujte nižšie)(2)

Číslo zákona regulujúceho dané povolanie(1):     

Názov regulovaného povolania(3):      
	Zoznam regulovaných povolaní v SR je dostupný na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, http://www.minedu.sk.
	Táto žiadosť sa nevzťahuje na zdravotnícke, pedagogické, športové povolania a povolania vysokoškolských pedagógov. V prípade záujmu o  výkon uvedených povolaní vypĺňajte prosím žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR.
	Uveďte konkrétny, presný názov (názvy) regulovaných povolaní, o ktorých výkon sa uchádzate. 

ŽIADATEĽ
MENO A PRIEZVISKO ŽIADATEĽA(4):      


kontaktná adresa žiadateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát)(5): 
     

telefón:      
e-mail:      
	V prípade, že sa žiadateľ nezhoduje s držiteľom dokladu o vzdelaní, priložte splnomocnenie na zastupovanie držiteľa dokladu v tomto konaní.

Adresa, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ písomne kontaktovaný.
DRŽITEĽ DOKLADU O VZDELANÍ
I. OSOBNÉ INFORMÁCIE

MENO A PRIEZVISKO DRŽITEĽA DOKLADU:      


trvalé bydlisko držiteľa dokladu (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): 
     

rodné priezvisko:      
dátum narodenia:      
občianstvo:      

pohlavie:                                                            	 žena                            muž

telefón:      
e-mail:      



II. DOKLAD O VZDELANÍ PREDLOŽENÝ NA UZNANIE

názov dokladu:
     

názov vzdelávacej inštitúcie:
     

doklad vydaný (mesto, štát):
     

miesto štúdia (mesto, štát):
     

dĺžka štúdia (počet rokov alebo mesiacov):
     
rok ukončenia:      



III. PREDCHÁDZAJÚCE VZDELANIE (dosiahnuté pred nástupom na štúdium v časti II.)

názov záverečného dokladu:
     

názov vzdelávacej inštitúcie:
     

miesto štúdia (mesto, štát):
     

dĺžka štúdia (počet rokov alebo mesiacov):
     
rok ukončenia:      
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

Dátum:      

Podpis žiadateľa: 


Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží tieto doklady:
doklad totožnosti (iba kópia)
	doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí (notárom alebo matrične overená(é) kópia(e) s prekladom do slovenského jazyka)
výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu, vysvedčeniu, osvedčeniu a pod. (notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka)
	doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní (iba kópia)
	správny poplatok v hodnote 50,00 EUR
	iné doklady, ak sa požadujú
	
V prípade, že ide o doklad o vzdelaní vydaný v nečlenskom štáte, okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné predložiť aj:

overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille, superlegalizácia)
	potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada (potvrdenie o akreditácii vzdelávacej inštitúcie)
podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby)

Splnomocnenie zástupcu
V prípade, že žiadateľom nie je držiteľ dokladu o vzdelaní predloženého na uznanie, k žiadosti je potrebné priložiť splnomocnenie na zastupovanie držiteľa dokladu v tomto konaní. Komunikácia ohľadom žiadosti prebieha  s osobou uvedenou v časti Žiadateľ.

Preklad dokladov do slovenského jazyka
Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom a latinskom jazyku. 
V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad.

Možnosti úhrady správneho poplatku:
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom
Správne poplatky uhradené poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom sa pripisujú v prospech účtu Slovenskej pošty, ktorý je zriadený v Poštovej banke, a.s.

číslo účtu Slovenskej pošty (IBAN):	SK49 6500 0020 8100 2054 5796
variabilný symbol: 			2210041008
informácia pre prijímateľa: 		meno a priezvisko žiadateľa (regulované povolanie)
pre platbu zo zahraničia (SWIFT):	POBNSKBA
					
Adresát (pri platbe poštovou poukážkou):
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava 

	alebo potvrdením o zaplatení správneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s. 

Vybavovacia lehota žiadosti je 2 mesiace (rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní sa vydáva do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti).


Zaslané doklady sa nevracajú.










