
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie, Študentská 2, 911 50  Trenčín 

 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní  
v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

□ na účely pokračovania v štúdiu na TnUAD 

□ na iné účely 
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 Meno:  Priezvisko: 

 Rodné priezvisko:  E-mail:  Telefón: 

 Dátum narodenia:  Štát:  Číslo občianskeho preukazu (pasu): 

 Trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): 

 Kontaktná adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): doplňte v prípade, ak je iná ako trvalý pobyt 

ÚDAJE Z PREDLOŽENÝCH DOKLADOV O VZDELANÍ  

 Názov dokladu o vzdelaní (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach):  Evidenčné číslo:  

 Názov a sídlo vysokej školy (ktorá vydala doklad o vzdelaní)  Štát: 

 Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou znejúci na meno (meno a priezvisko absolventa): 

 Rok skončenia štúdia:  Priznaný zahraničný titul (uveďte):  Titul v skratke (uveďte): 

 Stupeň štúdia (nehodiace sa prečiarknite):    

 Bakalársky / prvý                                              Inžiniersky, Magisterský / druhý                      Doktorandský/ tretí 
 

 Dĺžka štúdia v rokoch:  

 Študijný program (názov): 

 Študijný odbor (názov):   

Údaje, poskytnuté v tejto žiadosti  vyplývajú zo zákona č. 422/2015 Z. z. uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výnimkou mailovej adresy a telefonického kontaktu.   V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie“)  vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby TnUAD v Trenčíne spracúvala tieto údaje (mailovú adresu a telefonický kontakt) na 
účely uznávania dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky do skončenia tohto 
procesu. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať len písomne s odôvodnením, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na 
vedomie, že tieto údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať Nariadenie a spracúvané údaje sa budú archivovať 
a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Dátum: Podpis žiadateľa: 

 


