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Vzdelávanie
a uznávanie odborn˘ch kvalifikácií
Európska únia pre mlad˘ch
Motto:
„Deti moje drahé! Samy vidíte a uznáte, Ïe som ja uÏ veºmi star˘ a nemoÏno, aby som dlho medzi vami Ïil. Tak, k˘m
som e‰te ja tu, choìte do sveta, aby ste sa daão nauãili a skúsili, lebo bez skúseností ãlovek nikde nezájde. Keì vás
pán boh ‰Èastlivo domov donesie, budete mi pomáhaÈ kraºovaÈ tak, Ïe by ste sa vy po mojej smrti, v‰etkému uÏ
nauãení a vo v‰etkom vycviãení, nemuseli trápiÈ, ako som sa ja dakedy trápil...“
Toºko na zaãiatok Pavol Dob‰insk˘ a rozprávka Vintalko z jeho
Prostonárodn˘ch slovensk˘ch povestí. V kaÏdom prípade – nemal
pravdu star˘ pán Samko Jamri‰ka z Malohontu, ktor˘ pred 150 rokmi vyrozprával túto rozprávku najznámej‰iemu slovenskému zberateºovi ºudov˘ch povestí P. Dob‰inskému? Napokon, vzdelávaÈ sa aj
v in˘ch európskych krajinách, a to následne aj vo viacer˘ch ‰kolách,
bolo paradoxne pred sto rokmi jednoduch‰ie neÏ poãas minulého
reÏimu. Staãí si zalistovaÈ v Ïivotopisoch slovensk˘ch osvietencov
a národn˘ch buditeºov.

A AKO TO VYZERÁ TERAZ? OPLATÍ SA NÁM ÍSË DO ZAHRANIâIA ·TUDOVAË? ZMENÍ SA NIEâO PO VSTUPE DO
EURÓPSKEJ ÚNIE?
V˘ber a prihlá‰ka
V prvom rade sa treba na ‰túdium do zahraniãia prihlásiÈ. Dobré
je tieÏ vopred si zistiÈ, ãi sa hlásite v príslu‰nom ãlenskom ‰táte
Európskej únie na ‰tátom uznanú ‰kolu. Prijímacie konanie na vysok˘ch ‰kolách ãlensk˘ch ‰tátov EÚ nie je v‰ak ani zìaleka jednotné. DôleÏité je, Ïe obãania in˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ nesmú
byÈ vo vzÈahu k ‰túdiu ani k plateniu príslu‰n˘ch ‰kolsk˘ch poplatkov voãi ‰tudentom z domácej krajiny v Ïiadnom smere diskriminovaní. Platia pre nich rovnaké predpisy ako pre domácich
‰tudentov. Otázka financovania je tieÏ mimoriadne dôleÏitá. Zatiaº
ão vo ·védsku ãi v Dánsku sa spravidla ‰kolné neplatí, v Rakúsku
to uÏ od ‰kolského roku 2004/2005 bude 363 € za semester,
v Belgicku je to 400 € aÏ 700 € na rok, v Holandsku 1450 € aÏ
2300 € a v Írsku a vo Veºkej Británii 2700 € aÏ 5000 € roãne.
Samozrejme, veºmi podrobne si treba na‰tudovaÈ podmienky poskytovania ‰tipendií. V niektor˘ch ‰tátoch ich poskytujú tamoj‰ie
ministerstvá ‰kolstva ãi vo veºkom poãte samotné vysoké ‰koly.
V ìal‰ích prípadoch, ak existujú programy dvojstrannej medzinárodnej spolupráce, existuje zvyãajne tieÏ moÏnosÈ získaÈ ‰tipendium, ktoré administratívne zabezpeãuje Slovenská akademická
informaãná agentúra SAIA, n.o. Práve finanãne nároãnej‰ie vzdelávacie in‰titúcie majú ãasto viac zdrojov na poskytovanie ‰tipendií,
pretoÏe majú záujem o najkvalitnej‰ích ‰tudentov, aj t˘ch, ktorí
pochádzajú zo sociálne slab‰ích vrstiev.

V˘born˘mi programami Európskej únie podporujúcimi ‰túdium
v zahraniãí sú SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI
a MLÁDEÎ. Napríklad program ERASMUS umoÏÀuje ‰tudentom
absolvovaÈ ãasÈ ‰túdia (od 3–12 mesiacov) v inom ãlenskom ‰táte
EÚ. Prostredníctvom tohto programu poskytuje EÚ finanãné prostriedky, ktoré pokr˘vajú dodatoãné náklady vznikajúce pri ‰túdiu
v zahraniãí, vrátane poplatkov za cestovné.
Ako si teda vybraÈ tú „svoju“ ‰kolu? Ako sa zoznámiÈ s podmienkami na ‰túdium a prijatie? Samozrejme, v Európe uÏ ÈaÏko nájsÈ vysokú ‰kolu, ktorá by nemala vlastnú web-stránku. Nemalé mnoÏstvo
informácií moÏno získaÈ aj na stránkach jednotliv˘ch ministerstiev
‰kolstva, prípadne na príslu‰n˘ch veºvyslanectvách. V nasledujúcich
riadkoch ponúkame web-stránky s nadnárodn˘mi informáciami
o vzdelávacích systémoch, databázach vysok˘ch ‰kôl v Európe
(podºa www.saia.sk) a programoch Európskej únie.
• informácie o vzdelávacích moÏnostiach v Európe
http://europa.eu.int/ploteus
• databáza s profilmi vy‰e 900 vysok˘ch ‰kôl v Európe
www.euroeducation.net
• dôleÏité adresy a web-stránky zo v‰etk˘ch krajín Európskej únie
http://europe-online.universum.de/frame.pl
• informácie o programe Európskej únie SOKRATES
a jeho podprogramoch, ak˘m je napríklad ERASMUS
www.saaic.sk/Socrates
• informácie o programe Európskej únie LEONARDO DA VINCI
www.saaic.sk/leonardo
• v ãasti NAFYM nájdete informácie o programe Európskej únie
MLÁDEÎ
www.iuventa.sk

A NA âO SA TREBA V PRVOM RADE OP¯TAË SÁM SEBA?
Mám dostatok peÀazí na vykonanie predpísan˘ch jazykov˘ch
skú‰ok? Aké vysoké ‰kolné ma ãaká a za ak˘ch podmienok sa dá
získaÈ ‰tipendium? Ak˘ stupeÀ vzdelania získam po absolvovaní
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vybraného ‰tudijného programu? Potrebujem povolenie na pobyt
v inej krajine a za ak˘ch podmienok mi ho udelia? Mám zaistené
zdravotné poistenie? Chcem b˘vaÈ v rodine alebo na internáte,
respektíve budem maÈ dosÈ peÀazí na podnájom alebo prenájom
bytu? Budem sa stravovaÈ v ‰kole, alebo si chcem variÈ sám? Koºko
ma bude stáÈ doprava? T˘ch otázok je isto viac – a niektoré nie
sú jednoduché. Pri prekonávaní prekáÏok Vám moÏno pomôÏe
známa veta: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiÈ chcem“. ZaÈato si ju
svojho ãasu predsavzal mal˘, nie veºmi pekn˘, znaãne chorºav˘
a chudobn˘ mladík z Ko‰arísk, keì sa na prelome 19. a 20. storoãia vybral ‰tudovaÈ do Prahy a ParíÏa. Iste viete – bol to Milan
Rastislav ·tefánik.
Uznanie vzdelania a uplatnenie
Uznávanie vzdelania nadobudnutého v zahraniãí je v Európe stále
problematické, aj keì vìaka tzv. Bolonskému procesu nastal aj v tejto oblasti v poslednom období znaãn˘ pokrok. V tomto azda najstar‰om univerzitnom meste v Európe, kde prvé správy o právnickej
‰kole pochádzajú z 11. storoãia, sa v júni 1999 stretli príslu‰ní ministri
z 29 krajín Európy. Podpísali tu Deklaráciu o vytvorení európskeho
priestoru vysoko‰kolského vzdelávania. Tento cieº by chceli dosiahnuÈ do roku 2010. K deklarácii sa postupne pripojili ìal‰ie krajiny,
ktoré sa spoloãne usilujú o zosúladenie vysoko‰kolského vzdelávania pri zachovaní rôznorodosti svojich vzdelávacích systémov, in‰titúcií a ‰tudijn˘ch programov. Deklarácia hovorí aj o celoÏivotnom
vzdelávaní a zlep‰ení atraktívnosti a konkurencieschopnosti európskeho priestoru vysoko‰kolského vzdelávania v porovnaní
s ostatn˘mi ãasÈami sveta, hlavne so zámorím. Podobn˘ proces bol
na‰tartovan˘ aj v oblasti stredného odborného vzdelávania (tzv. kodansk˘ proces).
Právne predpisy Európskej únie, podºa ktor˘ch sa budú posudzovaÈ
doklady o vzdelaní vydané slovensk˘mi ‰kolami, ale napr. aj doklady
o finanãnom zabezpeãení alebo bezúhonnosti, sa t˘kajú iba ich
uznávania na úãely v˘konu regulovan˘ch povolaní a regulovan˘ch
ãinností v inom ãlenskom ‰táte. A kedy je povolanie regulované?
Vtedy, keì je jeho v˘kon podmienen˘ nadobudnutím urãitej presne ‰pecifikovanej odbornej kvalifikácie. Potom túto prácu môÏu vykonávaÈ len tí, ktorí majú predpísanú kvalifikáciu ‰tátu, v ktorom
chcú pracovaÈ. Automatické uznávanie sa t˘ka lekárov, zubn˘ch lekárov, farmaceutov, veterinárnych lekárov, zdravotn˘ch sestier, pôrodn˘ch asistentiek a architektov. Pri t˘chto povolaniach je odborná
príprava skoordinovaná. Na základe konkrétnych poÏiadaviek príslu‰n˘ch smerníc EÚ sme museli upraviÈ ‰tudijné programy aj u nás.
Príprava sestier a pôrodn˘ch asistentiek sa posunula zo stredo‰kolskej úrovne na vysoko‰kolskú a jednoznaãne, aj akademick˘m titulom, sa musel odlí‰iÈ lekár od zubného lekára. Osobitné postavenie
majú právnici. Úplne automaticky, na základe nadobudnutého
vzdelania a praxe, alebo iba na základe nadobudnutej praxe, sa
uznáva odborná kvalifikácia niektor˘ch remeselníkov, obchodníkov
ãi farmárov.
Pri in˘ch povolaniach, kde zatiaº nedochádza k Ïiadnej koordinácii vzdelávania, neplatí ani jeho automatické uznanie. Ak ãlensk˘

‰tát zistí, Ïe medzi vedomosÈami a schopnosÈami uchádzaãa
o v˘kon príslu‰ného povolania z iného ãlenského ‰tátu EÚ
a poÏiadavkami, ktoré sa na odbornú kvalifikáciu kladú v hostiteºskom ‰táte, sú podstatné rozdiely, môÏe od neho vyÏadovaÈ
absolvovanie urãit˘ch kompenzaãn˘ch mechanizmov. MôÏe to
byÈ skú‰ka spôsobilosti alebo adaptaãná prax pod odborn˘m vedením. T˘ka sa to napríklad inÏinierov, daÀov˘ch poradcov, dizajnérov ãi uãiteºov. ÎiadosÈ o uznanie musí hostiteºsk˘ ‰tát posúdiÈ
do ‰tyroch mesiacov po predloÏení a poskytnutí v‰etk˘ch potrebn˘ch dokladov. Rozhodnutie musí byÈ zdôvodnené, môÏe
maÈ formu uznania, ãiastoãného uznania alebo zamietnutia
a moÏno sa proti nemu odvolaÈ. Rovnaké podmienky na uznanie
odbornej kvalifikácie získanej v druhom ãlenskom ‰táte budú platiÈ na úãely v˘konu regulovan˘ch povolaní aj po príchode na‰ich
‰tudentov domov. Kvalifikáciu budú na Slovensku uznávaÈ rôzne
orgány, ale spravidla – hlavne tam, kde nepôjde o automatické
uznanie - to minimálne v prvostupÀovom konaní bude
Ministerstvo ‰kolstva SR - Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní. Základné informácie moÏno uÏ teraz nájsÈ na webstránke www.uips.sk/ekviv/obsah.html.
Právo Európskej únie sa net˘ka uznávania dokladov o vzdelaní na
úãely pokraãovania v ‰túdiu. Tu sa uplatÀujú dohody in˘ch medzinárodn˘ch organizácií, napríklad UNESCO a Rady Európy (napríklad
tzv. Lisabonsk˘ dohovor o vzájomnom uznávaní kvalifikácií t˘kajúcich sa vysoko‰kolského vzdelávania v európskom regióne).
Jednotlivé ãlenské ‰táty sú nimi viazané podºa toho, ãi sú ich
zmluvn˘mi stranami. âlenské ‰táty okrem toho uzatvárajú v tejto
oblasti aj bilaterálne dohody. Slovenská republika má v súãasnosti
uzatvorenú bilaterálnu dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov
o vzdelaní iba s Nemeckom. Na dohode s Talianskom sa e‰te pracuje, s Rakúskom sme podpísali memorandum o porozumení
o uznávaní.
Vysvedãenia a diplomy vydané na Slovensku budú po vstupe do
EÚ posudzované a uznávané podºa pravidiel, ktoré si uÏ roky medzi sebou vzájomne uplatÀujú jednotlivé ãlenské ‰táty. Aj keì
v mnoh˘ch prípadoch nejde o automatické uznanie, sú to
nad‰tandardné pravidlá. Cesta k viac-menej automatickému uznávaniu v‰etk˘ch kvalifikácií zaloÏená na istej harmonizácii stupÀov
vzdelávania a dôvere v kvalitu vzdelávania v inom ãlenskom ‰táte
sa síce skracuje, ale urãite e‰te dobrú chvíºu potrvá. Európa v‰ak
unifikáciu v oblasti vzdelávania striktne odmieta. RozdielnosÈ svojich vzdelávacích systémov povaÏuje totiÏ za súãasÈ svojho kultúrneho dediãstva.

Mimochodom, viete ako sa skonãila rozprávka
o Vintalkovi, ktor˘ i‰iel na skusy do ìalekého sveta? Po
mnoh˘ch dobrodruÏstvách ãi bojoch v tmav˘ch lesoch,
na rozbúren˘ch moriach i v cudzích mestách si na‰iel
krásnu nevestu a stal sa kráºom v susednom kráºovstve.
„Pri‰li k nim aj jeho rodiãia a on spojil jedno kráºovstvo
s druh˘m a bolo z nich veºkô kráºovstvo, kde Ïili,
kraºovali i kraºujú, ak nepomreli, aÏ dosiaº.“

