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Ekvivalencia štúdia v zahraničí 

 
Zdroj:  http://www.minedu.sk/ 

 

Definícia: Uznanie časti zahraničného štúdia a zrovnocenenie s príslušným ročníkom základnej 

alebo strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice. 

Lehota: 30 dní (v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 

Potrebné doklady: 

- ţiadosť o ekvivalenciu štúdia v zahraničí 

- vysvedčenie (notárom overenú kópiu a jej preklad v slovenskom jazyku)  

- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a posledné ročníkové vysvedčenie z kmeňovej školy 

(kópie)  

- občiansky preukaz/pas študenta (kópiu) 

  Zaslané doklady sa nevracajú. 

  

 Ţiadosť o prevod známok (ekvivalenciu) - formulár 

[ 211 kB ] 

Zoznam právnych predpisov 
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

- Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  

Kontakty a stránkové hodiny na MŠ VVaŠ SR 

Konzultačné a telefonické hodiny 

 

Pondelok     9.00 hod. - 14.00 hod. 

Streda         9.00 hod. - 14.00 hod. 

Štvrtok        9.00 hod. - 14.00 hod. 

 

prestávka: 11:30 - 12:30 

Z dôvodu personálneho zabezpečenia  

 

Kontaktná adresa:  

 

MŠVVaŠ SR 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

 
 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/UDOV/EKV/Ekvivalencia_ziadost.rtf
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Často opakované otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní 
 

Všeobecné: 

 

1. Koľko trvá vybavenie žiadosti?  

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný  rozhodnúť vo 

veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zloţitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 

dní. Ţiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sa vybavuje 

v lehote dvoch mesiacov od prijatia kompletnej ţiadosti podľa zákona č. 293/2007 Z. z. 

o uznávaní odborných kvalifikácií. 

 

2. Doklady do slovenského jazyka musia byť preložené súdnym prekladateľom alebo si to 

môžem preložiť  sám? 

Predkladané doklady, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie, z uvedeného dôvodu musia byť 

preloţené súdnym prekladateľom. 

 

3. Kde nájdem súdneho prekladateľa? 

http://jaspi.justice.gov.sk  

 

4. Musí byť žiadosť písomná, alebo ju môžem poslať e-mailom? 

Ţiadosť je potrebné poslať poštou alebo odovzdať v podateľni MŠVVaŠ SR. E-mailom 

ţiadosti neprijímam a všetky ţiadosti sa vybavujú písomne. 

Ekvivalencia: 

 

5. Chystám sa absolvovať časť štúdia na ZŠ, SŠ do zahraničia. Čo mám vybaviť pred 

odchodom? 

Ak je na škole v zahraničí moţnosť vybrať si predmety štúdia, je potrebné zostaviť si 

učebný plán tak, aby pozostával minimálne zo 6 akademických predmetov a zahŕňal 

predmety humanitného aj prírodovedného zamerania. V prípade odborných kmeňových škôl 

je potrebné zahrnúť do učebného plánu aj odborné predmety. 

 

6. Absolvoval/a som časť štúdia v zahraničí, ako  mám postupovať po návrate? 

S uznaním časti štúdia je potrebné obrátiť sa na riaditeľa kmeňovej školy, ktorý porovná 

učebný plán a určí predmety, z ktorých je potrebné vykonať komisionálne skúšky. MŠVVŠ 

SR vydáva pre riaditeľa školy stanovisko, ktoré má charakter odporúčania a prevádza 

hodnotenie štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice.  

 

7. Aké rozdielové skúšky mám vykonať po návrate zo štúdia v zahraničí? 

Doplňujúce skúšky v prípade štúdia na ZŠ a SŠ predpisuje riaditeľ kmeňovej školy, ak bola 

v zahraničí absolvovaná len časť štúdia alebo krajský školský úrad, ak bolo v zahraničí 

ukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie. Skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

je pre štátneho občana SR povinná, ak nebol tento predmet absolvovaný v zahraničí.  

V prípade vysokej školy predpisuje doplňujúce skúšky príslušná vysoká škola v SR, ktorá 

poskytuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. 

http://jaspi.justice.gov.sk/

