
ŽIADOSŤ O UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ ZÍSKANOM  NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH 

V ZAHRANIČÍ NA  ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU 
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MENO A PRIEZVISKO: Full Name and Surnam of legal representative/authorized person 

Rodné priezvisko zákonného zástupcu: Maiden name of legal rpresentative/authorized person 

Kontaktná adresa žiadateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):  

Address of legal representative (street, number, Zip code, country) 

Telefón: phone number of legal 

representative/authorized person 

e-mail: e-mail address of legal 

representative/authorized person 
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I. OSOBNÉ INFORMÁCIE 

MENO A PRIEZVISKO: Your full name nd surname according to the passport/ID 

Rodné priezvisko: Maiden surname, if married Dátum narodenia: Date of Birth Občianstvo: Citizenship 

Kontaktná adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): 

Your contact address (street, number, Zip code, country) 

Telefón:  Your phone number e-mail: Your e-mail address 

II. PREDLOŽENÉ DOKLADY ZO ZAHRANIČIA (názov záverečného dokladu o vzdelaní - . vysvedčenie, 

výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške alebo absolventský diplom): 

Documents from abroad: 

Oficiálny názov 

vzdelávacej inštitúcie:  
The official Name of completed Secondary school/ high school 

Dĺžka štúdia: Period of study at the Secondary/ high school? 

Názov dokladu: Name of School leaving certificate 
Rok ukončenia štúdia: Year of 

graduation 

Doklad vydaný (mesto, 

štát): 
The city andthe  country where your school leaving certificate was issued 

Miesto štúdia (mesto, 

štát): 
The city and the country where the Secondary/high school is located 

 

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.  
I agree with my signature to process my personal data in accordance with Act. No. 18/2018 Coll. On the protection of 

personal data and I confirm that all data are correct. 

 

Dátum: Today´s date 

 

Podpis žiadateľa: Your signature 

 

Prílohou žiadosti sú :  Attachments to request for nostrification 

a) kópia dokladu totožnosti (pas, OP) žiadateľa,  copy of passport/ ID 

b) osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní notárom uvedeným v zozname notárov a jeho preklad vykonaný    

    prekladateľom uvedeným v zozname prekladateľov SR copy of school leaving certificate certified by legal notary in Slovakia,  

translation of certificate translated by sworn translator in Slovakia 

c) výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, transcript of grades 

d) potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné  

    odborné vzdelanie, confirmaiotn of practical training only in case of secondary vocational education 

e) overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy  na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu   príslušným na jeho  

    overenie, ak medzinárodná  zmluva neustanovuje inak (Apostille), Verification of originality of  the signatures and the seal on 

the document in the state where it was issued or Apostille  

f) v prípade neplnoletého žiadateľa osvedčená kópia rodného listu, splnomocnenie v slovenskom jazyku, kópia dokladu  

   totožnosti (pas, OP) alebo overená kópia dokladu zákonného zástupcu, Authorization in Slovak language, copy of passport or ID 

of the authorized person 

h) doklad o zaplatení správneho poplatku  v sume 5,00 EUR  (e-kolok) – z krajín , s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu  

   o automatickom uznávaní ,  v sume  30,00 EUR z ostatných krajín, payment at the amount of 5/30 EUR/ Kolok 

i) iné doklady týkajúce sa uznania dokladu o vzdelaní na vyžiadanie OÚ v sídle kraja v prípade nejasností. Other 

documents  

Nostrifikovaný doklad si/ Validated document:  

a) vyzdvihnem  osobne/ I will pick up personaly or 

b) žiadam zaslať poštou/ I ask to send it by post to the following addres: 


