
Doklady k žiadosti na priznanie kreditov 

(§ 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.) 

 

K žiadosti na priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí v súlade 

s ustanovením § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.  

žiadateľ predkladá nasledovné doklady: 

- žiadosť o priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí – miesto realizácie 

vzdelávania, názov vzdelávacieho programu, presný dátum začiatku a ukončenia vzdelávania, 

- v žiadosti je potrebné uviesť titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia 

a miesto narodenia,  

- úradne overený preklad dokladu o absolvovaní vzdelávania, 

- úradne overený preklad obsahu vzdelávania, rozsahu vzdelávania, spôsobu ukončenia, 

- potvrdenie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, že vzdelávanie súvisí s výkonom 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; riaditeľovi vydáva potvrdenie zriaďovateľ. 

 

Upozornenie: 

Žiadateľ, ktorý absolvuje vzdelávanie v zahraničí formou rozširujúceho štúdia v súlade 

s ustanovením § 8a ods. 3 citovaného zákona, predkladá doklad o absolvovaní vzdelávania 

v zahraničí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisku na 

uznávanie dokladov o vzdelaní v súlade s ustanovením § 28 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. 

o uznávaní odborných kvalifikácií. Následne po získaní pozitívneho stanoviska o uznaní odbornej 

kvalifikácie predkladá žiadosť o priznanie kreditov riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského 

zariadenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 390/2011 Z. z. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia predkladá žiadosť na 

priznanie kreditov zriaďovateľovi.  

 

LEHOTA NA PODANIE ŽIADOSTI O PRIZNANIE KREDITOV 

- pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec  požiada akreditačnú radu o priznanie 

kreditov v lehote do 12 mesiacov od absolvovania vzdelávania v zahraničí (§ 13 ods. 7 

vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). 

 

Žiadosť spolu s ostatnými dokladmi sa predkladajú na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava. 

 

Pre rýchlejšiu komunikáciu je potrebné v žiadosti uvádzať i spätný kontakt (napr.: e-mail, telefónne 

číslo). Každý žiadateľ predkladá žiadosť osobitne (samostatne) spolu s ostatnými dokladmi. 

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí si žiadosti na priznanie kreditov podali 

a žiadosti neobsahujú uvedené doklady, je potrebné, aby ich doplnili bezodkladne (v čo najkratšom 

termíne). 


