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Akadémia umení v Banskej Bystrici vydáva toto metodické usmernenie 
k uznávaniu dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely 
v súlade zo zákonom č. 422/2015 Z. z.  o uznávaní dokladov o vzdelaní a o 
uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o uznávaní dokladov“) 
 
 

Čl.1 
Základné ustanovenia 

 
Metodické usmernenie sa vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní na účely 
pokračovania v štúdiu a ďalšie účely vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou 
podľa právnych predpisov : 
 
a) členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody 
o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len 
„členský štát“) a 
b)   štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“) 

 
Na účely uznávania dokladov o vzdelaní sa uznaním dokladu o vzdelaní na účely 
pokračovania v štúdiu a ďalšie účely rozumie uznanie dokladu o vzdelaní vydaného 
uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu za rovnocenný 
s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej 
republike, 
 
Na účely tohto metodického usmernenia sa rozumie: 
a) uznanou vzdelávacou inštitúciou uznaná vysoká škola, 
b) uznanou vysokou školou vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená 
podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je členským 
štátom alebo tretím štátom uznaná za vzdelávaciu inštitúciu oprávnenú poskytovať 
vysokoškolské vzdelanie 
 
 
Zahraničnými dokladmi o vysokoškolskom vzdelaní v príslušnom študijnom odbore 
sú na účely tohto metodického usmernenia:  

a) vysokoškolské diplomy,  

b) vysvedčenia o štátnych skúškach,  

c) doklady o udelených akademických tituloch  
 
 

Čl. 2 
Uznávanie dokladov o vzdelaní  

 
1. Akadémia Umení v Banskej Bystrici uznáva len doklady o vysokoškolskom 

vzdelaní v príslušnom študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu a ďalšie 
účely, ak sa na AU BB uskutočňujú študijné programy v rovnakých alebo 
príbuzných študijných odboroch, ktoré sú uvedené na doklade o vzdelaní. 

 



Žiadateľ o uznanie dokladov o vzdelaní v príslušnom odbore predloží 
nasledovné doklady:  

1) Žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní, ktorá obsahuje meno a 
priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu 
žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu zahraničnej vysokej školy, ktorá 
doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia žiadateľa, podpis 
žiadateľa. 

2) Kópiu dokladu totožnosti.  

3) osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, s úradným prekladom do slovenského 
jazyka. 

4) výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, resp. osvedčená 
kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola 
vydáva, s úradným prekladom do slovenského jazyka 

5) informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je 
predmetom žiadosti, 

6) overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní 
orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak 
medzinárodná zmluva neustanovuje inak, 

7) Doklad o úhrade poplatku za uznanie dokladu o vzdelaní (v zmysle Smernice 
rektora AU BB „Školné a poplatky spojené so štúdium na AU BB“ platného pre 
príslušný akademický rok).  
 

8) doklad o zaplatení správneho poplatku  

a) 5 € - za uznanie dokladu o vzdelaní zo štátu, s ktorým má Slovenská republika 
uzavretú medzinárodnú dohodu,  

b) 30 € - za uznanie dokladu o vzdelaní zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá 
uzavretú medzinárodnú zmluvu.  

Bankové údaje na zrealizovanie platby:  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813  

Štátna pokladnica  

Variabilný symbol (VS): FDU : 501; FMU: 201; FVU: 301 

Správa pre prijímateľa: uznanie dokladu, Priezvisko a meno  

 
9) Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní.  

Uchádzač je povinný predložiť notársky osvedčený preklad dokladov do slovenského 
jazyka.  
 
 

  

Čl.3 
Postup uznávania žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom odbore 

 
1. AU BB  žiadosť posúdi do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá 

predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie 



chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní 
od doručenia výzvy.  

 
2. AU BB rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore do 
dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. AU BB rozhodne o:  
      - uznaní dokladu o vzdelaní,  
      - zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (ak zistí, že doklad o vzdelaní  

predložený žiadateľom nemožno uznať za rovnocenný s dokladom o vzdelaní 
vydaným na AU BB),  

- uložení rozdielovej skúšky (ak vzdelanie preukázané žiadateľom je najmenej o 
jeden rok  kratšie ako porovnávané vzdelanie na AU BB,  alebo v obsahu 
vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti s vedomosťami alebo 
zručnosťami v porovnávaných študijných odboroch na univerzite. Po vykonaní 
rozdielovej skúšky AU BB rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní). 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto metodického usmernenia sú možné na 
základe písomných,  rektorom  podpísaných dodatkov.  

 
2. Toto metodické usmernenie  nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť 
dňom 1.1.2020.  
 

 

 

 

v Banskej Bystrici, 20. decembra 2019 

 

 

 

 

prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi  

rektor AU 


