
 

 

 

PRIHLÁŠKA NA JAZYKOVÚ STÁŽ 

 

Druh stáže: DVOJTÝŽDŇOVÁ JAZYKOVÁ STÁŽ V RUSKEJ FEDERÁCII  2022/2023 

 

Údaje o žiadateľovi: 

Tituly, meno, 

priezvisko: 

Titul:  Meno: 

 

 Priezvisko: Titul: 

Rodné priezvisko: 

 

  Dátum narodenia:  Miesto narodenia: 

 

Bydlisko (trvalý 

pobyt): 

Ulica: Číslo: Obec: PSČ: 

Kontaktná 

adresa: 

Ulica: 

 

Číslo: Obec: PSČ: 

Telefón 

(mobil): 

E-mail: 

 

Presný názov a sídlo absolvovanej školy, fakulty (podľa diplomu): 

 

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa  

ISCED 1): 

Dĺžka pedagogickej praxe / počet odučených rokov RUJ: 

                                           / 

Aprobácia 1 

 

Aprobácia 2 

 

Aprobácia 3 
 

Aprobácia 4 
 

Číslo diplomu: Dátum vystavenia diplomu: 

Vystavený kým (názov školy a fakulty): 

 

Pracovisko  (úplný názov): 

 

Adresa 

pracoviska: 

Ulica: 

 

Číslo: 

 

Obec: 

 

PSČ: 

 

Okres: Kraj: 

Telefón pracoviska: E-mail pracoviska: 

Kategória pedagogického zamestnanca 2): 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca 3): 

Kariérový stupeň 4): 

Kariérová pozícia 5): 

 

Absolvované 

jazykové stáže 

v Ruskej 

federácii: 

Rok Miesto a názov stáže 

  

  

  

  

  

Prihlášku vyplňte, prosím, paličkovým písmom alebo priamo v PC a vytlačte. Vysvetlivky sú na tretej strane. 

  



Súhlas riaditeľa/zriaďovateľa6) s účasťou  a uvoľnením  žiadateľa na stáž. 

  Titul / meno a priezvisko riaditeľa/zriaďovateľa: 

   V                                              dňa  

  

 Podpis a pečiatka riaditeľa/zriaďovateľa 
6) Súhlas riaditeľa/zriaďovateľa  je podmienkou prihlásenia sa na stáž. 

 

Vyhlásenie a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov: 

Potvrdzujem, že údaje, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, ktoré som v tejto „PRIHLÁŠKE NA 

JAZYKOVÚ STÁŽ“ (ďalej „prihláška“) poskytol/a sú aktuálne a pravdivé. 

Beriem na vedomie, že v prípade uvedenia neúplných, neaktuálnych alebo nepravdivých údajov môže byť prihláška 

vylúčená z ďalšieho posudzovania. 

Svojím podpisom poskytujem súhlas Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so 

spracúvaním mojich osobných údajov za účelom vyslania na stáž do zahraničia, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov treťou stranou v nevyhnutnom rozsahu (najmä Metodicko-pedagogickým 

centrom, členom výberovej komisie, hodnotiteľom), najmä na účely výberového konania a ďalšej administrácie 

v prípade schválenia prihlášky. 

Svojím podpisom nižšie potvrdzujem, že som si vyššie uvedené poučenie prečítal/a, jeho obsahu som porozumel/a 

riadne som sa oboznámil/a a súhlasím s vyššie uvedenými informáciami a právami súvisiacimi so spracúvaním 

svojich osobných údajov. 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Som si vedomý/á, že 

stiahnutie súhlasu bude mať za následok zrušenie prihlášky na jazykovú stáž. 

V                                                        dňa 

 

                                                                                         Podpis pedagogického/odborného zamestnanca 

Kontaktná osoba v SR v prípade potreby: 

 (meno, priezvisko, adresa, tel./mobil, e-mail):   

 

K žiadosti priložte nasledujúce dokumenty: 

- Podpísaný štruktúrovaný životopis v slovenskom (1 ks) a v  ruskom jazyku (2 ks); 

- Podpísaný motivačný list v slovenskom (1 ks) a v  ruskom jazyku (2 ks); 

- Kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (2 ks); 

Kópia osvedčení o 1. a 2. atestácii (2 ks); 

- Kópia dokladov o absolvovaní iných druhov relevantného vzdelávania v RUJ (2 ks); 

- Kópia poslednej strany pasu s fotografiou, osobnými údajmi a údajmi o pase (2 ks)- pas musí byť platný ešte najmenej 

6 mesiacov po ukončení študijnej mobility t. j. do októbra - novembra 2023). 

Vyplnenú prihlášku, jej kópiu a prílohy zašlite do 28. januára 2022 na adresu: 

Mgr. Simona Pavliková 

odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce SMSEZ 

MŠVVaŠ SR 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 



Vysvetlivky: 
 

1) Stupne vzdelania podľa ISCED ´97 

ISCED Názov stupňa vzdelania 

1 a 2 Základné alebo nižšie stredné vzdelanie 

3 Vyššie stredné vzdelanie 

4 Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

5 a 6 Univerzitné vzdelanie 

 
2) Kategórie pedagogických 

zamestnancov  
3) Podkategórie pedagogických zamestnancov  

učiteľ 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) 

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy) 

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) 

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre 

vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) 

učiteľ základnej umeleckej školy 

učiteľ jazykovej školy 

učiteľ profesijného rozvoja 

majster odbornej výchovy  

vychovávateľ  

pedagogický asistent 

asistent učiteľa 

asistent vychovávateľa 

asistent majstra odbornej výchovy 

zahraničný lektor  

 

4) Kariérové stupne  
 

5) Kariérové pozície  

začínajúci pedagogický zamestnanec 

alebo začínajúci odborný zamestnanec 

pedagogický zamestnanec špecialista 

vedúci pedagogický zamestnanec 

triedny učiteľ 

výchovný poradca 

samostatný pedagogický zamestnanec 

alebo samostatný odborný zamestnanec 

kariérový poradca 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou alebo odborný zamestnanec s 

prvou atestáciou 

vedúci predmetovej komisie 

vedúci metodického združenie 

pedagogický zamestnanec s druhou 

atestáciou alebo odborný zamestnanec s 

druhou atestáciou 

vedúci študijného odboru 

koordinátor informatizácie 

 

zahraničný lektor 

 

 


