
POSTUP - UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ  
(ukončené vzdelanie na strednej škole v zahraničí) 

 

1. APOSTILLA A PREKLAD DOKLADOV ZO STREDNEJ ŠKOLY 

 

Po skončení strednej školy uchádzač o štúdium, ktorý si podal prihlášku na štúdium: 

- Požiada strednú školu o výpis predmetov za celé štúdium. 

- Požiada o vydanie apostilly na Regionálnom úrade v mieste bydliska. Predloží  výpis 

predmetov za kompletné štúdium zo strednej školy a doklad o maturitnom vysvedčení.  

- Urobí kópiu originálov dokladov zo strednej školy a kópiu Apostilly, materiály si dá overiť u 

notára.  

- Požiada o preklad týchto materiálov do slovenského jazyka. Preklad dokladov môže urobiť aj 

notár v Slovenskej republike https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-

registre/zoznam/prekladatel 

 

Poznámka (platí pre uchádzačov z Ukrajiny): 

-  na Ukrajine existujú agentúry, ktoré zabezpečia za uchádzača vydanie apostilly 

-  na Ukrajine je možné kontaktovať prekladateľku dokladov v Kyjeve,  kontakt: Júlia Levchenko  

   +380503893370  iulialvhenko@gmail.com 

 

2. REGIONÁLNY ŠKOLSKÝ ÚRAD - NOSTRIFIKÁCIA 

 

Uchádzač pošle žiadosť o Nostrifikáciu - uznanie dokladov o vzdelaní s povinnými prílohami, viď bod 

a) alebo bod b) na Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Slovenskej republike podľa miesta 

pobytu žiadateľa. Ak žiadateľ nemá udelený pobyt na Slovensku, môže požiadať o vydanie 

rozhodnutia RÚŠS, ktoré má najbližšie k miestu pobytu.  

Kontakt na všetky regionálne úrady v Slovenskej republike   

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/ 

 

Kontakt na Regionálny školský úrad v Trnave  https://www.russ-tt.sk/951-sk/nostrifikacie-uznanie-

dokladov-o-vzdelani/ 

 

ŽIADOSŤ obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 

názov žiadosti, názov a adresu uznanej strednej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia 

štúdia,  názov prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti. Ak o uznanie dokladu o vzdelaní žiada neplnoletý 

uchádzač, žiadosť podáva jeho zákonný zástupca. 

 

a) Prílohy k žiadosti, ak Slovenská republika MÁ podpísanú bilaterálnu zmluvu o vzájomnom 

uznávaní dokladov so štátom, kde uchádzač skončil strednú školu: 

Vzor žiadosti: https://www.russ-tt.sk/ziadost-2/ 

 kópia dokladu totožnosti 
 osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní, 
 doklad o zaplatení správneho poplatku (5 EUR). 
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Poplatok je možné uhradiť: 

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

 prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na 
GooglePlay / APP Store 

 prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii 
na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk Kód pre platbu cez mobilnú aplikáciu ID 1723 
 

Uchádzač je povinný predložiť osvedčený preklad všetkých  dokladov do štátneho jazyka. Ak sú 

žiadosť a prílohy úplné, Regionálny úrad školskej správy žiadosť posúdi do 15 dní a vydá 

rozhodnutie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný do mesiaca od 

doručenia úplnej žiadosti.  

 

Zoznam krajín, s ktorým je podpísaná bilaterálna dohoda na akademické účely: 

 Chorvátska republika 
 Maďarská republika 
 Spolková republika Nemecko 
 Poľská republika 

 Rumunská republika 
 Ukrajina 
 Ruská federácia 
 Čínska ľudová republika 

 

 

b) Prílohy k žiadosti,  ak Slovenská republika NEMÁ podpísanú bilaterálnu zmluvu o vzájomnom 

uznávaní dokladov so štátom, kde uchádzač skončil strednú školu: 

 Vzor žiadosti https://www.russ-tt.sk/ziadost-1/ 

 

 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 (30 EUR). 
 

Poplatok je možné uhradiť: 

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

 prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na 
GooglePlay/APP Store 

 prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii 
na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk Kód pre platbu cez mobilnú aplikáciu ID 2218. 

 

Uchádzač je povinný predložiť osvedčený preklad všetkých  dokladov do štátneho jazyka. Ak sú 

žiadosť a prílohy úplné, Regionálny úrad školskej správy žiadosť posúdi do 30 dní a vydá 
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rozhodnutie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný do dvoch mesiacov od 

doručenia úplnej žiadosti.  

 

KONTAKT A ÚRADNÉ HODINY  -  REGIONÁLNY ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

Ulica Vajanského 615/2 
917 01 Trnava 
 
Odbor metodiky: RNDr. Eva Huttová 
+421 33 32 26 505, eva.huttova@russ-tt.sk 

 
Úradné hodiny: 
Pondelok:  08:00 - 15:00 
Utorok:      08:00 - 15:00 
Streda:      08:00 - 17:00 
Štvrtok:      08:00 - 15:00 
Piatok:       08:00 - 14:00 
 

Informácie k uznávaniu dokladov – web stránka Regionálneho školského úradu v Trnave 
https://www.russ-tt.sk/951-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/ 
 
Informácie k uznávaniu dokladov – web stránka Ministerstva školstva SR 

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/ 

 

3. ZAČIATOK ŠTÚDIA NA FAKULTE – ZÁPIS NA ŠTÚDIUM 

 

Uchádzač, ktorý nepredloží fakulte doklad o uznaní vzdelania nemôže byť na štúdium zapísaný. 

Výučba v akademickom roku 2022/2023 začína 19.09.2022. Dva týždne pred začiatkom výučby 

prijatý uchádzač absolvuje Úvod do štúdia (kurzy matematiky a fyziky, informácie o spôsobe štúdia 

a podobne). 

 

Fakulta umožní prijatým a nezapísaným uchádzačom z krajín Ukrajina, Ruská federácia, Kazachstan 

ubytovanie v študentskom internáte fakulty za určených podmienok od 22.08.2022 na obdobie, 

kedy čakajú na vydanie rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní.  

Ak prijatý uchádzač nepredloží doklad o uznaní najneskôr 19.09.2022 nemôže byť na štúdium 

zapísaný a bude povinný opustiť internát.  
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