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Meno a priezvisko, tituly; adresa trvalého bydliska; korešpondenčná adresa; mail 

Miesto a dátum  

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti 

a doktorandského štúdia 

Rektorát  

Univerzity Komenského v Bratislave 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99 Bratislava 1 

 

Vec: Žiadosť o uznaní dokladov o vzdelaní 

 

Meno a priezvisko žiadateľa, rodné meno žiadateľa  

 

Dátum, miesto a štát narodenia žiadateľa 

 

Ulica, číslo domu, PSČ, obec a štát  trvalého bydliska žiadateľa 

 

Ulica, číslo domu, PSČ, obec a štát  prechodného bydliska žiadateľa 

 

Mailová adresa žiadateľa 

 

Občianstvo žiadateľa 

 

Názov vysokej školy a ulica, číslo domu, PSČ, obec a štát vysokej školy, ktorá vydala doklad 

o vzdelaní ktoré je predmetom uznania 

 

Štát, kde bolo vzdelanie nadobudnuté a je predmetom uznania 

 

Názov a evidenčné číslo dokladu o vzdelaní, resp. dátum ukončenia nadobudnutia vzdelania, 

ktoré je predmetom uznania 

 

Stupeň ukončenia vzdelania, ktorý je predmetom uznania 

 

Odbor ukončeného vzdelania, ktorý je predmetom uznania 

 

Dĺžka štúdia, ktoré je predmetom uznania 

 

Rok ukončenia vzdelania 

 

Priznaný zahraničný akademický titul 

 

Účel uznania dokladov 

 

Názov dokladu o predchádzajúcom vzdelaní 
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Stupeň predchádzajúceho vzdelania 

 

Odbor predchádzajúceho vzdelania 

 

Názov vysokej školy a ulica, číslo domu, PSČ, obec a štát vysokej školy, predchádzajúceho 

vzdelania 

 

 

 

Prílohy: 

1. Notársky overená kópia dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou 

2. Úradný preklad dokladov (diplom, osvedčenie, vysvedčenie, atď.) do slovenského 

jazyka 

3. Notársky overená kópia výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok, 

overená kópia dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola vydáva 

4. Úradný preklad výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok, dodatku 

k diplomu, ak ho vysoká škola vydáva, do slovenského jazyka  

5. Kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu 

6. Kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je 

predmetom žiadosti (diplom, osvedčenie, vysvedčenie, výpis absolvovaných predmetov 

a vykonaných skúšok, doklad dĺžky štúdia) 

7. V prípade neoverenej pravosti podpisov a odtlačku pečiatky vysokej školy na doklade 

o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu (apostilláciou, resp. 

legalizáciou a superlegalizáciou) si Univerzita Komenského v Bratislave vyhradzuje 

právo na overenie týchto dokladov vysokou školou, ktorá doklady o vzdelaní vydala 

8. Doklad o zaplatení správneho poplatku prostredníctvom elektronického platobného 

systému E-KOLOK 

• správny poplatok v hodnote 5,- EUR za uznanie dokladu o vzdelaní, ak 

Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad 

nadobudnutý; 

• správny poplatok v hodnote 30,- EUR za uznanie dokladu o vzdelaní, ak 

Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom 

uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad 

nadobudnutý; 

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť vyššie uvedených informácií a berie na 

vedomie, že sa zaslané doklady nevracajú.  

 

 

------------------------------------- 

podpis 

(meno a priezvisko žiadateľa) 

 
 
 


