
Elektronicky Listinne

Elektronický dokument 
(Elektronický úradný dokument, Dokument 

vytvorený zaručenou konverziou)

Elektronický dokument neoverený  (Naskenovaný 
dokument alebo inak vytvorený neautorizovaný 

elektronický dokument)
Originál Overená kópia Neoverená kópia Overenie podpisu Overenie podpisov a 

odlačkov 
Elektronicky Listinne

doklady preukazujúce zriadenie zahraničnej vysokej školy a jej pôsobenie v členskom štáte jej sídla ako štátom uznanej vysokej školy X

údaje o jej štatutárnych orgánoch X

doklady preukazujúce personálone, priestorové a materiálne zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania, ktoré chce poskytovať na území SR X

informácie o štúdiu, ktoré chce poskytovať, najmä o jeho obsahu, uplatniteľnosti absolventov, organizácii štúdia, udeľovanom akademickom 
titule, rozsahu štúdia, právach a povinnostiach študentov, priebehu štúdia

X

cez agendový IS cez agendový IS

cez e-mail cez e-mail

URL 
dve listinné vyhotovenia návrhu štatútu X
elektronická verzia návrhu štatútu X
listiny preukazujúce schválenie návrhu štatútu predloženého na registráciu príslušnými orgánmi vysokej školy X

cez agendový IS cez agendový IS

cez e-mail cez e-mail
X

svs@minedu.sk URL 

cez UPVS popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa a informácie o najvýznamnejších dosiahnutých výsledkoch za tri kalendárne roky 
predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o dotáciu

X X

čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé X X
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované X X
potvrdenie vysokých škôl o podpore poskytnutia dotácie podľa § 106, ak je ich podpora požadovaná X X

cez agendový IS cez agendový IS

cez e-mail cez e-mail
X

svs@minedu.sk URL 

cez agendový IS cez agendový IS

X
Portál vysokých škôl https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-

projektov/rozvojove?from=menu2
cez e-mail cez e-mail

URL 
potvrdenie o podaní projektu X X

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://e-vega.minedu.sk/e-VEGA

cez e-mail cez e-mail

URL 
vygenerovaný PDF tlačový výstup formulára X X

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://e-vega.minedu.sk/e-VEGA

cez e-mail cez e-mail

URL 
X

cez agendový IS cez agendový IS
X

http://e-vega.minedu.sk/e-VEGA
cez e-mail cez e-mail

URL 
potvrdenie o podaní záverečnej správy X X

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://e-vega.minedu.sk/e-VEGA

cez e-mail cez e-mail

URL 
potvrdenie o podaní žiadosti X X

cez agendový IS cez agendový IS

X
https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel

cez e-mail cez e-mail

URL 

žiadosť o dotáciu KEGA

cez UPVS

X

cez UPVS

VEGA – záverečná správa za celé 
obdobie riešenia projektu 

cez UPVS

X

cez UPVS

ročná správa o finančnom čerpaní 
projektu VEGA

cez UPVS cez UPVS

VEGA – aktualizácia riešiteľského 
kolektívu, resp. pracoviska vedúceho 

projektu  

cez UPVS

X

cez UPVS

VEGA – žiadosť o dotáciu/finančný 
príspevok – návrh vedeckého projektu

cez UPVS

X

cez UPVS

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj 
vysokej školy

cez UPVS

X

cez UPVS

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na iné činnosti 

súvisiace s vysokým školstvom podľa § 
106 zákona o vysokých školách

X

cez UPVS

Žiadosť o registráciu štatútu vysokej 
školy

cez UPVS

X

cez UPVS

Spoplatnená služba /Poplatok

Žiadosť o udelenie oprávnenia na 
poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania na území SR podľa právnych 
predpisov štátu sídla 

cez UPVS

X

cez UPVS

Názov tlačiva /dokumentu

Spôsob doručovania 

Zoznam príloh

Elektronické podanie Listinné podanie



potvrdenie o podaní ročnej správy X X

cez agendový IS cez agendový IS

X
https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel

cez e-mail cez e-mail

URL 
potvrdenie o podaní záverečnej správy X X

cez agendový IS cez agendový IS

X
https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel

cez e-mail cez e-mail

URL 
kópia dokladu totožnosti (obyčajná kópia) X X
osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia) X X X

výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (notárom alebo matrične overená kópia) X X X

informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia) X X

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_336580 doklad o zaplatení správneho poplatku cez agendový IS

cez agendový IS Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v nečlenskom štáte sú aj:

X 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 alebo superlegalizácia)

http://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-
regulovaneho-povolania-v-sr/

potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada

cez e-mail podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov) X cez e-mail
X X X

URL X X X
kópia dokladu totožnosti (obyčajná kópia) X X
osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia) X X X X
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (notárom alebo matrične overená kópia) X X X X

informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia) X X

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_336578 doklad o zaplatení správneho poplatku

cez agendový IS cez agendový IS
X

http://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-
regulovaneho-povolania-v-sr/

Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v nečlenskom štáte sú aj:

cez e-mail 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 alebo superlegalizácia)

X cez e-mail

potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada X X X
URL podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov) X X X

potvrdenie o návšteve zahraničnej školy * X X X cez UPVS
alebo
potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí * X X X

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_330307

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-poistovne-

socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/
cez e-mail cez e-mail

URL 
doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí * X X cez UPVS

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_330319

cez agendový IS cez agendový IS

X

Žiadosť o prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí

cez e-mail cez e-mail

URL 
doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní * X cez UPVS
správny poplatok * X

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_336577

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/potvrdenie-o-pedagogickej-sposobilosti-pre-zahranicne-

urady/
cez e-mail cez e-mail

URL 
originály dokladov na overenie X cez UPVS
správny poplatok 10 EUR za každý dokument X

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/apostille-superlegalizacia/

cez e-mail cez e-mail

URL 
copy of identification document (regular copy) * X cez UPVS
certified copy of the educational documentation (certified by a notary or by a Registry Office) * X X

copy of the transcript of completed courses and eXams, if required (a certified copy by a notary or by a Registry Office) * X X

cez UPVS

10,00 €

X

Apostille / Superlegalizácia

cez UPVS

X

10,00 €

5,00 €

50,00 €

X

Žiadosť o vydanie potvrdenia o 
pedagogickej spôsobilosti pre 

pedagógov so vzdelaním získaným v SR 
pre zahraničné úrady

cez UPVS

X

Žiadosť o prevod známok zo základných 
a stredných škôl v zahraničí

cez UPVS

50,00 €

X
25,00 €

Žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí 
pre účely zdravotných poisťovní, 

sociálnej poisťovne a zamestnávateľov

cez UPVS

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní zo 
zahraničia na výkon regulovaného 

povolania v SR

cez UPVS

X

cez UPVS

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a 
odbornej kvalifikácie zo zahraničia na 
výkon regulovaného povolania v SR

cez UPVS

X

cez UPVS

100,00 €

X

X X

50,00 €

záverečná správa projektu KEGA

cez UPVS

X

cez UPVS

ročná správa projektu KEGA

cez UPVS

X

cez UPVS



information or a copy of evidence about any past education completed prior to the education which should be recognized (regular copy) * X

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_336580 proof of payment * X
cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/recognition-of-completed-foreign-education-on-pursuit-of-

regulated-profession-in-the-slovak-republic/
Applications from non-member states must also include:

cez e-mail authentication of the signatures and seals included on the original educational documentation by a competent body in the state of origin, 
unless an international contract states otherwise (apostille, superlegalisation)

* cez e-mail

copy of a document confirming the accreditation of the educational institution and the study programme issued by a competent authority 
of the state of origin

* X X

URL detailed description of the courses (including their syllabi) * X X
copy of identification document (regular copy) * X cez UPVS
certified copy of the educational documentation (certified by a notary or by a Registry Office) * X X X

copy of the transcript of completed courses and eXams, if required (a certified copy by a notary or by a Registry Office) * X X X

information or a copy of evidence about any past education completed prior to the education which should be recognized (regular copy) * X

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_336578 proof of payment * X

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/recognition-of-completed-foreign-education-on-pursuit-of-

regulated-profession-in-the-slovak-republic/
Applications from non-member states must also include:

cez e-mail authentication of the signatures and seals included on the original educational documentation by a competent body in the state of origin, 
unless an international contract states otherwise (apostille, superlegalisation)

* X cez e-mail

copy of a document confirming the accreditation of the educational institution and the study programme issued by a competent authority 
of the state of origin

* X X

URL detailed description of the courses (including their syllabi) * X X

document (s) on education obtained abroad (certified copy by notary or registry office with a translation into Slovak language * X X cez UPVS

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?eXternalCode=ks_330319

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/academic-recognition-of-diplomas/

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail URL 
original documents for apostille / superlegalization X cez UPVS
administrative fee of 10 EUR (for each document) X

cez agendový IS cez agendový IS

X
http://www.minedu.sk/apostille-superlegalization/

cez e-mail cez e-mail

URL

10,00 €

X

Apostille / Superlegalization

cez UPVS

50,00 €

X

Application for conversion of marks 
from study on elementary and 

secondary schools abroad

cez UPVS

Application for the recognition of 
diploma in pursuit of regulated 
proffesion in the Slovak republic

cez UPVS

25,00 €

Application for the recognition of 
diploma and professional qualification 

in pursuit of regulated profession in the 
Slovak republic

100,00 €

X
50,00 €


