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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Táto smernica je vydaná v súlade s § 15 ods.1 písm. b) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o VŠ“), so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“), 
s Dohovorom o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom 
regióne, s Odporúčaním Rady z 20.decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania  
a  informálneho učenia sa (Úradný vestník Európskej únie, 2012/C 398/01) a Odporúčaním Rady 
z 26.novembra 2018 týkajúceho sa podpory  automatického vzájomného uznávania kvalifikácií 
získaných v rámci vysokoškolského vzdelávania, vyššieho sekundárneho vzdelávania a  
odbornej  prípravy a  výsledkov  študijných  pobytov  v  zahraničí (Úradný vestník Európskej únie, 
2018/C  444/01) ako súčasť Vnútorného systému zabezpečovania kvality Žilinskej univerzity v 
Žiline (ďalej len „VSK UNIZA“) vypracovaným v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“). 

2. Proces uznávania výstupov vzdelávania, proces vydávania diplomov a dokladov o vzdelaní 
zaručuje, že uznávanie vysokoškolských kvalifikácií, obdobia a častí štúdia, predchádzajúceho 
vzdelávania, vrátane neformálneho a informálneho učenia sa je transparentné, konzistentné a 
spoľahlivé a je v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zásadami Dohovoru o uznávaní 
kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne tak, aby bola 
podporovaná mobilita študentov. 

3. Proces uznávania výsledkov vzdelávania, vydávania a uznávania diplomov je na Žilinskej 
univerzite v Žiline (ďalej len „UNIZA“) definovaný na úrovni: 
a) uznávania kvalifikácií umožňujúcich prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, 

b) uznávania častí vysokoškolského štúdia, 

c) vydávania diplomov a dokladov o vzdelaní po riadnom skončení vysokoškolského štúdia. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Kvalifikácia - formálny  výsledok  postupu  hodnotenia  a  validácie,  ktorý  sa  dosiahne  vtedy,  

keď  príslušný  úrad  alebo orgán  stanoví,  že  jednotlivec  dosiahol  výsledky  vzdelávania  

zodpovedajúce  stanoveným  normám.  

2. Vysokoškolská kvalifikácia – titul, diplom alebo vysvedčenie, vydané kompetentným 

orgánom potvrdzujúce úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia. 

3. Kvalifikácia umožňujúca prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu – každý diplom alebo 

vysvedčenie vydané kompetentným orgánom potvrdzujúce úspešné absolvovanie štúdia 

a zabezpečujúce držiteľovi kvalifikácie právo byť zaradený medzi uchádzačov o vysokoškolské 

štúdium. 

4. Posúdenie jednotlivých kvalifikácií – písomné uznanie alebo posúdenie kvalifikácií, ktoré 

jednotlivec získal v zahraničí, kompetentným orgánom UNIZA. 

5. Časť štúdia – každá časť vysokoškolského štúdia, ktorá bola hodnotená a je 

zdokumentovaná, a ktorá ak nie je skončeným programom samým o sebe, predstavuje značné 

získanie vedomostí alebo zručností. 

6. Uznanie – formálne uznanie hodnoty vzdelanostnej zložky kvalifikácie získanej kompetentným 

orgánom so zreteľom na prístup ku vzdelávacím a/alebo pracovným aktivitám. 
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7. Akademické uznávanie - uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania 

v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon 

regulovaného povolania. 

8. Uznávanie  predchádzajúceho  vzdelávania - uznanie  výsledkov  vzdelávania,  buď  

formálneho  vzdelávania  a  odbornej prípravy,  alebo  neformálneho  vzdelávania  či  

informálneho  učenia  sa,  získaných  pred  požiadaním  o potvrdenie. 

9. Národný  kvalifikačný  rámec - nástroj  na  klasifikáciu  kvalifikácií  podľa  určitého  súboru  

kritérií  pre  dosiahnuté  špecifikované  úrovne  vzdelania,  ktorého  cieľom  je  integrovať  a  

koordinovať  národné  kvalifikačné  podsystémy  a  zlepšiť  transparentnosť,  prístup,  rozvoj  a  

kvalitu  kvalifikácií  vo  vzťahu  k  trhu  práce  a  občianskej  spoločnosti. 

10. Automatické  vzájomné  uznávanie  kvalifikácie -  právo  držiteľov  kvalifikácie  istého  

stupňa,  ktorá  bola  vydaná  jedným členským  štátom,  byť  na  jej  základe  zohľadnení,  pokiaľ  

ide  o  prístup  k  programu  vysokoškolského  vzdelávania  ďalšieho stupňa  v  ktoromkoľvek  

inom  členskom  štáte  bez  nutnosti  absolvovať  samostatný  postup  uznávania. 

11. Mobilita - akýkoľvek študijný pobyt, stáž, vedeckovýskumný pobyt, pobyt tvorivého voľna, 

pobyt za účelom výučby alebo školenia v zahraničí, ktorý súvisí s poslaním a cieľmi UNIZA s 

dôrazom na dlhodobé partnerstvá UNIZA vo svete. 

12. Automatické  vzájomné  uznávanie  výsledkov  študijného  pobytu  v zahraničí na  

vysokoškolskom  stupni -  právo, aby  boli  výsledky  vzdelávania  študijného  pobytu  uznané  

tak,  ako  sa  vopred  dohodlo  v  zmluve  o  štúdiu  a  potvrdilo  vo výpise  výsledkov  štúdia  v  

súlade  s  európskym  systémom  prenosu  a  zhromažďovania  kreditov  (ECTS).  

13. Neformálne  vzdelávanie -  vzdelávanie,  ktoré  sa  uskutočňuje prostredníctvom  plánovaných  

činností,  pri  ktorých je k  dispozícii  určitý druh  podpory  vzdelávania  (napr. vzťah medzi 

študentom a učiteľom), ktorým sú  napr. programy  na výučbu pracovných  zručností, programy  

gramotnosti pre dospelých, vnútropodniková  odborná  príprava,  prostredníctvom  ktorej  

spoločnosti aktualizujú a  zdokonaľujú zručnosti svojich  pracovníkov  ako napr.  zručnosti v 

oblasti  informačných a  komunikačných technológií, štruktúrované  vzdelávanie online  (napr. 

využívaním  otvorených vzdelávacích  zdrojov)  a  kurzy  organizované organizáciami  

občianskej spoločnosti. 

14. Informálne  učenie sa - vzdelávanie,  ktoré  je výsledkom každodenných aktivít spojených  s  

prácou,  rodinným  životom alebo trávením  voľného  času a  nie  je organizované ani  

štruktúrované  podľa cieľov,  času ani  podpory vzdelávania. Patria sem zručnosti získané 

životnými  a  pracovnými  skúsenosťami, zručnosti v oblasti riadenia  projektov  alebo  v oblasti 

informačných a  komunikačných technológií  získané  v  práci,  naučené jazyky a  medzikultúrne  

zručnosti získané počas pobytu v  inej  krajine,  zručnosti v oblasti informačných a  

komunikačných technológií  získané mimo  zamestnania, zručnosti získané prostredníctvom  

dobrovoľníckych  činností, kultúrnych aktivít atď.  

 

Článok 3 

Uznávanie kvalifikácií umožňujúcich prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu 

 

1. UNIZA akceptuje vedomosti, zručnosti a kompetentnosti potvrdené kvalifikáciou, vydané inou 

vzdelávacou inštitúciou za účelom získania prístupu k štúdiu na UNIZA, ktoré sú uznané 

poverenou autoritou (orgán štátnej správy, vysoká škola).  

2. Na UNIZA sú identifikované štruktúry a procesy umožňujúce pokračovať vo vysokoškolskom 

štúdiu na základe: 
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a) uznania dokladov o skončenom stredoškolskom vzdelaní - subrámec všeobecno-

vzdelávacích kvalifikácií - je upravený zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon)  

a subrámec odborných kvalifikácií, ktorý sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  

b) uznania dokladov o vysokoškolskom vzdelaní - subrámec vysokoškolských kvalifikácií  

definovaný zákonom o VŠ a 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 „zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní“). 

 

Článok 4 

Uznanie dokladov o skončenom stredoškolskom vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu 

1. O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej 

skúške a vysvedčenie s doložkou) vydaného školou zriadenou iným štátom na území 

Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou školou 

v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje 

Regionálny úrad školskej správy v súlade so zákonom o uznávaní dokladov o vzdelaní v sídle 

kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola 

uchádzača o štúdium. 

2. UNIZA vydané rozhodnutie akceptuje ako riadne splnenie základnej podmienky pre prijatie na 

študijný program prvého stupňa v súlade so zákonom o VŠ. 

 

Článok 5 

Uznanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu 

1. Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu 

je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa 

má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona o VŠ. 

2. UNIZA rozhoduje o žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní v prípade, že štúdium, na základe 

ktorého boli vydané predložené doklady, bolo absolvované v odbore, v ktorom má UNIZA 

akreditované študijné programy, prípadne v súvisiacich odboroch. 

3. Ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže UNIZA žiadateľovi o uznanie 

predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, 

diplomovej alebo dizertačnej práce.  

4. UNIZA rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1  bez  toho,  aby  bolo  potrebné 

absolvovať  samostatný  postup  uznávania, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou 

republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti 

dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou, alebo bol doklad získaný v štáte 

Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). V tomto prípade vysokoškolská  

kvalifikácia  získaná  v  inom  členskom  štáte  je  automaticky  uznaná  na  rovnakom  stupni 

na  účely  prístupu  k  ďalšiemu  štúdiu  v SR. 

5. Proces a podmienky akademického uznávania dokladov na UNIZA upravuje Metodické 

usmernenie č. 1/2022. 
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Článok 6 

Uznávanie častí vysokoškolského štúdia 
 

1. UNIZA uzná časti štúdia skončené v rámci vysokoškolského štúdia u inej partnerskej inštitúcie, 

vysokej školy. Toto uznanie zahŕňa časti štúdia, ktoré sú zamerané na absolvovanie 

vysokoškolského programu UNIZA, ak sa nepreukážu podstatné rozdiely medzi časťami štúdia 

absolvovaného u inej zmluvnej strany a časťou študijného programu UNIZA.  

2. Kľúčovým parametrom pre uznanie časti štúdia sú dosiahnuté vzdelávacie výstupy (vedomosti, 

zručnosti a kompetentnosti), ktoré sú v rámci vysokoškolského štúdia overené. 

3. Uznávanie časti vysokoškolského štúdia za účelom pokračovania vo vysokoškolskom štúdiu 

znamená uznávanie: 

a) výstupov časti vysokoškolského vzdelávania získaných na inej vysokej škole, partnerskej 

inštitúcii v zahraničí, ktoré boli hodnotené, sú zdokumentované a predstavujú značné 

získanie vedomostí, zručností a kompetentností;  

b) výstupov vzdelávania,  buď  formálneho, neformálneho  vzdelávania,  či  informálneho  

učenia  sa  získaných  pred  požiadaním  o uznanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. V prípade, že časť vysokoškolského štúdia je absolvovaná na inej vysokej škole v rámci mobilít 

študentov UNIZA v zahraničí, riadia sa všetky procesy smernicou č. 219 Mobility študentov a 

zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline v zahraničí. 

5. Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva garant študijného programu v 

súčinnosti na fakulte s prodekanom pre vzdelávanie alebo v prípade absolvovania predmetov 

v zahraničí s prodekanom, ktorý má v kompetencii zahraničné vzťahy, resp. v prípade ústavov 

riaditeľ ústavu, študentovi na základe žiadosti, ktorej súčasťou bude výpis výsledkov štúdia, 

ktorý študentovi vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia ako aj informačné listy 

alebo sylaby absolvovaných predmetov. Hodnotenie predmetu sa zapíše do AIVS. Žiadosť a s 

ňou súvisiaca dokumentácia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta 

vedenej referátom pre vzdelávanie. 

6. V prípade požiadavky na uznanie časti štúdia na základe výsledkov formálneho, neformálneho  

vzdelávania, či informálneho  učenia  sa, rozhoduje o uznaní časti štúdia garant študijného 

programu na fakulte v súčinnosti s prodekanom pre vzdelávanie alebo v prípade absolvovania 

predmetov v zahraničí s prodekanom, ktorý má v kompetencii zahraničné vzťahy, resp. v 

prípade ústavov riaditeľ ústavu.  

7. V prípade žiadosti o uznanie časti predmetu, môže o uznaní a spôsobe overenia vedomostí 

a zručností rozhodnúť garant predmetu. 

8. Podmienky uznania časti štúdia na základe výsledkov formálneho, neformálneho  vzdelávania, 

či informálneho  učenia sa  a odpovedajúce procesy uznávania časti štúdia v plnej miere 

akceptujú národnú legislatívu stanovujúcu základné rámce a postupy. Na úrovni UNIZA sú 

definované v Metodickom usmernení „Postupy pre uznávanie formálneho, neformálneho  

vzdelávania či informálneho  učenia sa na UNIZA“. 

 

Článok 7 

Vydávanie diplomov a dokladov o vzdelaní po riadnom skončení vysokoškolského štúdia 
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1. Podmienky a procesy riadneho skončenia vysokoškolského štúdia, získaná kvalifikácia, 

vrátane dosiahnutých výstupov vzdelávania sú stanovené v opisoch študijných programov.  

2. Po riadnom skončení štúdia, v zmysle študijných poriadkov UNIZA pre jednotlivé stupne štúdia  

a zákona o VŠ, vydáva univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia: 

a) diplom, 

b) vysvedčenie o štátnej skúške,  

c) dodatok k diplomu. 

3. Vydaný diplom oprávňuje absolventa používať akademický titul zodpovedajúci príslušnému 

stupňu vysokoškolského štúdia v zmysle zákona o VŠ a študijných poriadkov UNIZA.  

4. Náležitosti dokladov o absolvovaní štúdia sú v súlade so zákonom o VŠ, Smernicou č. 209 

Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline 

a Smernicou č. 110 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej 

univerzite v Žiline.   Ich formálna a technická úprava je stanovená v metodickom usmernení 

UNIZA a riadi sa aktuálnym manuálom jednotného vizuálneho štýlu UNIZA. 

5. Informácie v dodatku k diplomu obsahujú okrem obsahu štúdia, študijných výsledkov aj typ 

a úroveň dosiahnutej kvalifikácie, vrátane dosiahnutých výstupov vzdelávania, kontext, úroveň 

a obsah úspešne zavŕšeného štúdia a prístup k vyššiemu stupňu vysokoškolského vzdelania. 

6. Informácie uvedené v dodatku k diplomu sú formulované tak, aby umožnili ľahšie porozumieť 

získanej kvalifikácii zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám v Slovenskej republike 

i v zahraničí. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica bola prerokovaná Akademickým senátom UNIZA dňa 7.2.2022. 

2. Táto smernica bola schválená Vedeckou radou UNIZA dňa 17.2.2022. 

3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

 
 
V Žiline dňa 17.2.2022 
 
 

 prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  
 rektor 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


