
·uznávanie dokladov na úèely výkonu povolania na území 

Slovenskej republiky:

-uznávanie odborných kvalifikácií na úèely výkonu povolania na 

území Slovenskej republiky upravuje zákon è. 293/2007 Z. z.     

o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý sa vz�ahuje nielen na 

uznávanie odborných kvalifikácií získaných v èlenských štátoch 

Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo 

Švajèiarsku, ale upravuje aj uznávanie dokladov o odbornej 

kvalifikácii vydaných v tretích štátoch;

-zákonom è. 293/2007 Z. z. (aj ïalšími právnymi predpismi) bola 

do slovenského právneho poriadku prebratá smernica Európskeho 

parlamentu a Rady è. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, 

ktorou sa nahradil a zjednodušil predchádzajúci zložitý systém 

uznávania odborných  kvalifikácií;

-uznávanie odborných kvalifikácií na výkon niektorých povolaní 

(napr. architekti, advokáti) však upravujú osobitné predpisy.

IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU ZABEZPEÈUJE

EUROIURIS – EURÓPSKE PRÁVNE CENTRUM  (www.euroiuris.sk)

EUROIURIS - Európske právne centrum je obèianske združenie, 

ktorého èinnos� je zameraná najmä na šírenie hodnôt a myšlienok 

Európskej únie a Rady Európy, štúdium európskeho a 

medzinárodného práva, komparatistiku európskeho  a slovenského 

práva, ako aj na vedeckú a publikaènú èinnos�.

Za týmto úèelom združenie EUROIURIS podporuje a organizuje 

vzdelávanie odbornej verejnosti vrátane svojich èlenov, poskytuje 

informaèné a poradenské služby z oblasti európskeho a medziná-

rodného práva, vypracúva vedecké štúdie a analýzy a publikuje 

výsledky svojich zistení.

 

 Kontakt:
 

 EUROIURIS - Európske právne centrum, o. z.
Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava
tel./fax: 02 / 526 37 992
e-mail: euroiuris@euroiuris.sk
www.euroiuris.sk
www.migracia.euroiuris.sk

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 

všeobecného programu Solidarita a riadenie migraèných zdrojov. 
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AKTIVITY PROJEKTU

·vypracovanie legislatívnych analýz a návrhov:

-analýza súèasného právneho stavu uznávania kvalifikácie, odbornej 

prípravy a praxe migrantov v Slovenskej republike, posúdenie 

súladu slovenskej právnej úpravy s komunitárnym právom;

-porovnanie slovenskej legislatívy s legislatívami vybraných èlenských 

štátov EÚ: Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a Èeská republika;

-identifikácia legislatívnych nedostatkov a problémových oblastí 

slovenskej právnej úpravy;

-legislatívne návrhy na zlepšenie slovenskej právnej úpravy;

·vytvorenie informaènej webstránky www.migracia.euroiuris.sk, 

ktorá poskytne cie¾ovej skupine informácie o uznávaní kvalifikácie, 

odbornej praxe a prípravy príslušníkov tretích krajín v Slovenskej 

republike a bude okrem všetkých výstupov projektu obsahova� aj 

vzory žiadostí o uznanie kvalifikácie, kontakty na jednotlivé štátne 

orgány SR príslušné na uznávanie kvalifikácie, ako aj prípadné 

slovenské a európske rozhodnutia z oblasti uznávania odborných 

kvalifikácií, praxe a prípravy migrantov;

·vydanie informaènej brožúry pre migrantov, ktorá bude obsahova� 

základné informácie o postupe pri uznávaní kvalifikácií, základné 

kontakty na relevantné štátne inštitúcie, vzory žiadostí a formulárov  

o uznanie, ako aj informácie o možnostiach právnej pomoci pri 

uznávaní odbornej kvalifikácie, prípravy a praxe migrantov;

·vydanie odbornej publikácie, ktorá bude obsahova� legislatívne 

analýzy a návrhy v oblasti uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy  

a praxe migrantov v Slovenskej republike;

·zorganizovanie závereènej konferencie, prístupnej odbornej i laickej 

verejnosti, na ktorej  budú prezentované výsledky projektu.

O PROJEKTE

Projekt je zameraný na analýzu súèasnej právnej úpravy v oblasti 

uznávania kvalifikácie, odbornej praxe a prípravy migrantov z tretích 

štátov (t. j. neèlenských štátov EÚ), analýzu implementácie komunitárneho 

práva do slovenského právneho poriadku a komparatívnu analýzu 

právnej úpravy vybraných èlenských krajín Európskej únie, ktoré majú 

skúsenosti s migraènou politikou a uznávaním kvalifikácie migrantov.

Cie¾om projektu je identifikova� a definova� legislatívne nedostatky, 

ktoré vedú k nízkemu percentu podaných a úspešných žiadostí o uznanie 

kvalifikácií v Slovenskej republike, ako aj navrhnú� potrebné zmeny 

súèasnej slovenskej právnej úpravy. 

Primárnou cie¾ovou skupinou projektu sú migranti z tretích štátov  

s legálnym pobytom na území SR, ktorí pre potreby vstupu na trh práce 

potrebujú uzna� kvalifikáciu, odbornú prípravu alebo prax dosiahnutú   

v materskej krajine. Poèet migrantov z tretích štátov s legálnym pobytom 

na území SR sa pohybuje okolo 1500 - 2000 osôb roène.

Samostatnou súèas�ou projektu je tiež vytvorenie informaèných 

materiálov, informaènej webstránky a publikácie, ktoré sú primárne 

urèené cie¾ovej skupine, ale aj relevantným orgánom verejnej moci, 

ktoré sa podie¾ajú na uznávaní kvalifikácie. Tieto majú spolu s ïalšími 

propagaènými aktivitami sprístupni� výsledky projektu verejnosti          

a zároveò u¾ahèi� uplatnenie migrantov na trhu práce v Slovenskej 

republike.

Projekt sa realizuje v období od 1. marca do 31. decembra 2009.

Projekt realizuje obèianske združenie EUROIURIS – Európske právne 

centrum.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre 

integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, v rámci všeobecného 

programu Solidarita a riadenie migraèných tokov.

STRUÈNE O UZNÁVANÍ KVALIFIKÁCIE, ODBORNEJ PRAXE        

A PRÍPRAVY MIGRANTOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Uznávanie kvalifikácie, odbornej praxe a prípravy príslušníkov 

tretích krajín s legálnym pobytom na území SR je mimoriadne 

dôležité z h¾adiska zvýšenia možností ich uplatnenia na slovenskom 

trhu práce, ako aj v oblasti podnikania, èím sa zároveò u¾ahèuje ich 

integrácia do slovenskej spoloènosti.  

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní získanom v zahranièí je potrebné 

rozlišova� uznávanie dokladov na úèely pokraèovania vo vzdelávaní 

na území Slovenskej republiky a uznávanie dokladov na úèely 

výkonu povolania na území Slovenskej republiky.

·uznávanie dokladov na študijné alebo akademické úèely (t. j. 

na úèely pokraèovania vo vzdelávaní na území Slovenskej 

republiky):

-uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraniènej základnej alebo 

strednej školy vykonáva príslušný krajský školský úrad pod¾a 

zákona è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve;

-uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraniènej vysokej školy 

vykonáva slovenská vysoká škola, ktorá uskutoèòuje študijné 

programy v rovnakých alebo príbuzných odboroch, ako sú 

uvedené v predloženom doklade o vzdelaní pod¾a zákona         

è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách; ak však v Slovenskej 

republike nie je vysoká škola, ktorá uskutoèòuje študijné programy 

v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú 

uvedené v predloženom doklade, o uznaní tohto dokladu 

rozhoduje Ministerstvo školstva SR;

-osobitný režim uznávania dokladov o vzdelaní platí vo vz�ahu    

k dokladom vydaným v Èeskej republike, Nemecku, Maïarsku, 

Po¾sku, Chorvátsku a Rumunsku, s ktorými má Slovenská 

republika uzatvorené bilaterálne dohody o vzájomnom uznávaní 

a rovnocennosti dokladov o vzdelaní.
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