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V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2017 Z. z., ktorý mení a dopĺňa 
zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, rektor Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (ďalej len „KU“) vydáva vnútorný predpis, ktorý upravuje postup pri 
uznávaní dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách na 
akademické účely.  
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov 
príslušného štátu je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu 
o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov 
o vzdelaní.  

(2) KU rozhoduje o uznaní predložených dokladov o vzdelaní nadobudnutých v študijných 
programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, aké sa uskutočňujú na KU.  

(3) Na účely tejto smernice doklady o vzdelaní vydané zahraničnou vysokou školou sú 
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, ako aj doklad o udelených 
akademických tituloch.  

(4) KU rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní automaticky, ak doklady boli vydané 
uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu Európskej únie, štátu Európskeho 
priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo tretieho štátu, 
s ktorým je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou o vzájomnom uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní (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, Slovenská 
republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené 
kráľovstvo a Bielorusko).  

(5) Na základe bilaterálnej zmluvy s Českou republikou doklady o ukončení štúdia na 
štátom uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené v zozname vydanom Ministerstvom 
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, sa uznávajú za rovnocenné. 
Absolventi týchto vysokých škôl môžu pokračovať v štúdiu a používať priznaný 
akademický titul bez toho, aby mali doklad o uznaní predchádzajúceho vzdelania. Zmluva 
sa nevzťahuje na české doklady o vysokoškolskom vzdelaní, získané po ukončení štúdia 
v Českej republike v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo 
územia Českej republiky. Zmluva sa taktiež nevzťahuje na zahraničné (iné než české) 
doklady o vysokoškolskom vzdelaní, získané po ukončení štúdia na zahraničnej vysokej 
škole alebo jej pobočke na území Českej republiky.  
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Článok 2 
Postup pri uznávaní dokladov 

 

(1) Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou sa začína odo 
dňa doručenia žiadosti KU, ktorej vzor je prílohou smernice č. 1 („Žiadosť o uznanie dokladu 
o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na akademické účely“). Konanie sa vedie výlučne 
v štátnom jazyku – slovenskom.  

(2) Žiadateľ k žiadosti priloží:  

• osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky alebo inou vzdelávacou inštitúciou príslušného 
štátu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,  

• osvedčenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola alebo iná vzdelávacia 
inštitúcia príslušného štátu vydáva, resp. osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných 
predmetov a vykonaných skúšok s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka 
Slovenskej republiky,  

• kópiu dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je 
predmetom žiadosti,  

• kópiu dokladu totožnosti,  

• potvrdenie o úhrade poplatku za uznanie dokladov,  

• doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického 
platobného systému E-KOLOK vo výške 5,00 € - v prípade uznania dokladov 
o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou 
Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní   

alebo 

doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického 
platobného systému E-KOLOK vo výške 30,00 € - v prípade uznania dokladov 
o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou 
Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom 
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  

 

(3) Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní musí byť overená 
orgánom členského štátu EÚ, štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, 
Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie. Požiadavka sa 
nevzťahuje na doklady vydané uznanou vysokou školou so sídlom na území Francúzskej 
republiky a Ukrajiny.  

(4) Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných 
dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na komplexné posúdenie rovnocennosti 
vzdelania nadobudnutého v zahraničí.  

(5) Rektor KU vydá rozhodnutie na základe návrhu dekana príslušnej fakulty (vzor je 
prílohou smernice č. 2 „Návrh na uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou 
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školou“), na ktorej sa uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom 
odbore, ako je uvedené na predloženom doklade o vzdelaní vydanom zahraničnou vysokou 
školou. Vzor stanoviska dekana je prílohou tejto smernice.  

(6) KU môže žiadateľovi o uznanie dokladov o vzdelaní uložiť kompenzačné opatrenie 
v podobe rozdielovej skúšky, ak vzdelanie nadobudnuté v zahraničí je najmenej o jeden rok 
kratšie, ako je porovnávané vzdelanie v Slovenskej republike, alebo ak v obsahu vzdelávania 
žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti, ako sú porovnávané vedomosti alebo zručnosti 
v rovnakých alebo v príbuzných študijných odboroch v Slovenskej republike. Rozdielová 
skúška môže byť predpísaná aj formou dopracovania a obhajoby bakalárskej práce alebo 
diplomovej práce.  

(7) Lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní, alebo rozhodnutia 
o zamietnutí uznania vzdelania, resp. rozhodnutia o uložení rozdielovej skúšky je dva 
mesiace od doručenia úplnej žiadosti a všetkých náležitostí. Lehota na vydanie rozhodnutia 
v prípade automatického uznania dokladov o vzdelaní je 15 dní od doručenia úplnej žiadosti 
so všetkými náležitosťami.  

(8) Ak žiadateľ predloží neúplnú žiadosť, KU konanie preruší a vyzve žiadateľa na 
doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní 
od doručenia výzvy. Ak tak v stanovenom termíne neurobí, konanie o uznanie dokladu 
o vzdelaní sa zastaví.  

(9) Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní sa spravidla zasiela žiadateľovi poštou. 
Žiadateľ ho môže prevziať aj osobne, alebo písomne splnomocniť na tento úkon tretiu osobu, 
pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený.  

(10) Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní, je oprávnený používať na území 
Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto 
štátu.  

(11) Ak akademický titul alebo jeho skratka sú zameniteľné s titulmi udeľovanými podľa 
osobitného predpisu, na ktoré sa vyžaduje splnenie iných podmienok na získanie odbornej 
spôsobilosti, ako sú v členskom štáte alebo treťom štáte, o používaní primeraného 
akademického titulu rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

(12) V prípade, že rektor KU vydá zamietavé rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, 
rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti odvolania. Žiadateľ 
môže podať odvolanie proti rozhodnutiu v lehote 15 dní na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
O odvolaní rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v lehote 30 dní od 
jeho doručenia.  

(13) Poplatok za uznanie dokladov o vzdelaní je odvodený od skutočných nákladov KU 
spojených s úkonmi uznávania. V zmysle Smernice rektora KU o výške školného a poplatkov 
spojených so štúdiom je poplatok za uznanie dokladov o vzdelaní vo výške 100 € . V prípade 
automatického uznania dokladov o vzdelaní je poplatok vo výške 50 €.  

(14) Ak sa konanie o uznanie dokladu o vzdelaní zastaví, alebo rektor vydá zamietavé 
rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, poplatok sa žiadateľovi nevracia.  
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(15) Úradne osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, ktoré žiadateľ predloží na účel vydania 
rozhodnutia o uznaní vzdelania a evidenciu rozhodnutí uchováva KU. Z uvedeného dôvodu 
ich nie je možné vrátiť.  

(16) Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu nie je 
dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.  

 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Smernica rektora o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými 
školami na Katolíckej univerzite v Ružomberku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpisu rektora KU. 

(2) Dňom nadobudnutia platnosti Vnútorného predpisu č. 5/2018 sa ruší Vnútorný predpis 
č. 19/2016 Smernica rektora o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými 
školami na Katolíckej univerzite v Ružomberku zo dňa 6.12.2016. 
 
 

V Ružomberku dňa 13.2.2018 

 

 

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

   rektor KU v Ružomberku  

 


