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PODMIENKY  PRE   ŠTUDUJÚM  V ZAHRANIČÍ 

 

 

1. Žiak, ktorý sa uchádza o štúdium v zahraničí, musí jeho zákonný zástupca písomne 

požiadať o povolenie riaditeľku školy na predpísanom tlačive školy, ktoré obsahuje 

všetky potrebné údaje. 

 

2. Spolu so žiadosťou musí zákonný zástupca doložiť  potvrdenie agentúry, cez ktorú je 

vyslaný, že bude v zahraničí študovať na strednej škole. Prípadne potvrdenie školy, 

na ktorej bude študovať. 

 

3. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie, na základe ktorého je žiak oprávnený študovať 

na strednej škole v zahraničí jeden školský rok. 

 

4. Povolenie študovať v zahraničí treba žiadať na každý školský rok. Jeho platnosť je 

len jednoročná. 

 

5. Po návrate musí žiak písomne požiadať a tlačive školy o vykonanie komisionálnych 

skúšok (KS). Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o vykonaní KS, ktoré žiak vykoná 

v posledný augustový týždeň. Ak sa žiak vráti zo štúdia do 15. júna daného roku, 

môže vykonať KS v prvý júlový týždeň. 

 

6. Zo zákona vyplýva, že žiak musí vykonať komisionálnu skúšku zo slovenského jazyka 

a ešte jedného alebo dvoch predmetov, ktoré určí riaditeľka školy po predložení 

vysvedčenia, ktoré žiak získal počas zo štúdia v zahraničí.  

Ak mal žiak jeden z uvedených prírodovedných predmetov (biológiu, chémiu, fyziku, 

geografiu, informatiku), tak musí vykonať KS len z dvoch predmetov (SJ + jeden 

určený predmet). Ak nemal žiadny prírodovedný predmet, alebo mal sa učebný plán 

vôbec nezhoduje s učebným plánom ročníka, v ktorom žiak študuje v zahraničí, tak 

musí vykonať KS z troch predmetov. 

 

7. Ak sa jedná o žiaka z triedy rozšíreného štúdia nemeckého jazyka (Sprachdiplom) 

a študoval mimo nemecky hovoriacich krajín, tak musí vykonať KS aj z nemeckého 

jazyka. 

 

     8.  Po ukončení štúdia v zahraničí. žiak požiada Ministerstvo školstva o ekvivalenciu 

vysvedčenia zo zahraničia. Žiadosť o ekvivalenciu vysvedčenia je dostupná na 

webovej stránke : http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-

strednych-skolach-v-zahranici/. Potvrdenie ekvivalencie vysvedčenia nie je 

spoplatnené a jej vystavenie trvá asi jeden mesiac. Do prihlášky na VŠ na strane dva, 

kde sa vypisujú koncoročné známky z vysvedčení, žiak v roku, počas ktorého študoval 

v zahraničí si vpíše len známky z komisionálnych skúšok. Ku každej prihláške na VŠ 

sa prikladá kópia ekvivalencii  vysvedčenia vydaná MŠ SR.  
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