
UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ 
 
     Žiaci, ktorí absolvujú štúdium v zahraničí a chcú 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole v Slovenskej 
republike, musia predložiť potvrdenie o uznaní 
dokladov o vzdelaní, tzv. rozhodnutie o rovnocennosti 
štúdia, ktoré môže byť požadované aj pri nástupe do 
zamestnania.  
 
     Posudzovanie výsledkov štúdia v zahraničí, 
ekvivalencia alebo prevod známok do slovenskej 
klasifikačnej stupnice a zrovnocenenie s príslušným 
ročníkom základnej alebo strednej školy na Slovensku 
a uznávanie skončeného vzdelania na účely výkonu 
povolania alebo pokračovania štúdia v Slovenskej 
republike je v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 
     Posúdenie štúdia v zahraničí sa vydáva najmä pre 
účely zdravotných poisťovní,  Sociálnej poisťovne a 
zamestnávateľov, ako jeden z dokladov pre 
vyplácanie zdravotného, sociálneho poistenia, 
rodinných prídavkov alebo uplatnenia daňového 
bonusu. Lehota vybavenia žiadosti je 30 dní (v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).  
 
Potrebné doklady: 
- žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí, 
- potvrdenie o návšteve školy s pečiatkou a podpisom 
riaditeľa školy (originál alebo notárom overená kópia), 
- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (kópia). 
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ABSOLVENT ŠKOLY 
 
     Absolvent školy je považovaný za žiaka školy do 
31. augusta. Rodičia na neho dostávajú mesačné 
prídavky na dieťa a môžu si uplatňovať daňový bonus. 
V prípade, že absolvent nepokračuje v ďalšom štúdiu, 
alebo si nenašiel prácu, môže sa v septembri nahlásiť 
na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
mieste bydliska do evidencie nezamestnaných. Mal by 
tak urobiť do siedmych dní, teda do 7. septembra. Len 
v takom prípade bude zaevidovaný oficiálne 
od 1. septembra a od toho dátumu začne za neho štát 
platiť všetky odvody. Ak absolvent školy nestihne túto 
sedemdňovú lehotu, jeho žiadosť bude spracovaná až 
v nasledujúcom mesiaci. V prípade, že mu vznikne 
nárok na dávky alebo podporu bude mu prvýkrát 
vyplatená až o dva kalendárne mesiace spolu s 
doúčtovaním za mesiac, v ktorom sa zaevidoval na 
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
     Absolvent školy spolu so žiadosťou o zaradenie do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie predkladá úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny (v mieste bydliska):  
a) občiansky preukaz,  
b) doklad o ukončení školy (maturitné vysvedčenie),  
c) potvrdenie o dobe trvania štúdia (vydané školou),  
d) vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské 
štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa. 
 

ABSOLVENTSKÁ PRAX 
 
     Absolventská prax je určená pre absolventov 
stredných škôl a vysokých škôl do veku 25 rokov, ak 
sú minimálne 15 dní v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie. Počas doby trvania absolventskej praxe 
absolvent ostáva v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Absolvent pracuje týždenne 20 hodín a dohoda sa 
uzatvára spravidla na 6 mesiacov; v odôvodnenom 
prípade je možné ju obnoviť. Mesačný paušálny 
príspevok vo výške životného minima poskytovaného 
plnoletej fyzickej osobe je určený podľa zákona 
NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
ZDRAVOTNÉ POISTENIE 
 
     Absolventi strednej školy sú považovaní za žiakov 
školy do 31. augusta a mali by sa nahlásiť na 
príslušnej pobočke svojej zdravotnej poisťovne 
najneskôr do 8. septembra. Oznamovacia povinnosť 
platí predovšetkým v prípade, že sa absolvent hneď 
zamestnal, alebo sa stal dobrovoľne nezamestnaným. 
V druhom prípade je povinný platiť si mesačné odvody 
do zdravotnej poisťovne. 
 
     Ak si absolvent podal na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny žiadosť o zaradenie do evidencie 
nezamestnaných, nie je nevyhnutné, aby zdravotnú 
poisťovňu navštívil, keďže platcom poistenia za neho 
zostáva naďalej štát. Je vhodné, aby túto zmenu 
statusu oznámil. Pokiaľ bol absolvent školy počas 
štúdia riadnym zamestnancom na pracovnú zmluvu a 
po skončení školy aj ním zostal, zo zákona o 
zdravotnom poistení mu nevyplýva oznamovacia 
povinnosť týkajúca sa zmeny platiteľa poistného (je 
ním naďalej jeho zamestnávateľ). Je však potrebné, 
aby svojej poisťovni oznámil do 8 dní skutočnosť, že 
už nie je študentom (nezaopatreným dieťaťom). Pokiaľ 

poistenec nesplní osemdňovú oznamovaciu 
povinnosť, hrozí mu pokuta, ktorú predpisuje Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
 
SOCIÁLNE POISTENIE 
 
     Absolventi stredných škôl nemajú po ukončení 
štúdia povinnosť hlásiť sa v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ 
sú zaregistrovaní na úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny nevyplývajú im z toho voči poisťovni žiadne 
povinnosti, štát za nich platí všetky odvody. Ak je 
absolvent dobrovoľne nezamestnaný, rovnako nie je 
povinný Sociálnej poisťovni platiť. Môže sa 
dobrovoľne prihlásiť na dôchodkové poistenie, 
nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti 
a stať sa tak dobrovoľne poistenou osobou, čo je 
možné po dovŕšení 16 rokov. Dobrovoľne poistená 
osoba si vymeriavací základ v zákonom stanovených 
hraniciach určuje sama, a môže si vybrať všetky druhy 
poistenia alebo len jedno z nich; pokiaľ si platí 
dobrovoľne dôchodkové poistenie, je povinná platiť aj 
poistné do rezervného fondu solidarity.  
 
     Ak bol absolvent školy počas štúdia samostatne 
zárobkovo činnou osobou a na základe dosiahnutého 
príjmu zo živnosti mu vznikla povinnosť platiť poistné 
na sociálne poistenie, odvody musí platiť aj po 
skončení štúdia dovtedy, kým mu táto povinnosť 
nezanikne. Ak sa absolventi po skončení štúdia 
zamestnajú, je povinnosťou ich zamestnávateľa 
prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne na 
nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie 
a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto 
poistení. 
 


