
Elektronicky Listinne

Elektronický dokument 
(Elektronický úradný dokument, Dokument 

vytvorený zaručenou konverziou)

Elektronický dokument neoverený  (Naskenovaný 
dokument alebo inak vytvorený neautorizovaný 

elektronický dokument)
Originál Overená kópia Neoverená kópia Overenie podpisu Overenie podpisov a 

odlačkov 
Elektronicky Listinne

Súhlas so spracovaním osobných údajov X

CV X
Formulár prihlášky X

cez agendový IS cez agendový IS

http://www.minedu.sk/data/att/11174.rtf
cez e-mail cez e-mail

-
elena.hrudkova@minedu.sk http://www.minedu.sk/data/att/14535.pdf

Pozn.:žiadatelia posielajú vyplnené tlačivá poštou na SMSEZ/OBMS/Hrudková a skeny uvedených tlačív e-mailom na uvedený kontaktný email
Súhlas so spracovaním osobných údajov X
CV
Formulár prihlášky X
motivančý list X

-

cez agendový IS cez agendový IS

Medzinárodná spolupráca/Štipendiá/Hospitačný pobyt v Bavorsku 
cez e-mail cez e-mail

-
elena.hrudkova@minedu.sk http://www.minedu.sk/data/att/14535.pdf

Pozn.:žiadatelia posielajú skeny vyplnených tlačív e-mailom na uvedený kontaktný email a súhlasy so spracovaním osobných údajov poštou na OBMS/Hrudková
štruktúrovaný životopis X X

motivačný list (osobná a odborná motivácia žiadateľa o pobyt na Slovensku)
X X

podrobný návrh štúdia, výučby alebo výskumného programu X X

pozývací alebo akceptačný list od hostiteľskej inštitúcie (ak je potrebný)
X X

URL kópia pasu v prípade uchádzačov z tretích krajín X

cez agendový IS odporúčanie, príp. výpis doterajších známok zo štúdia na domácej vzdelávacej 
inštitúcii, alebo zoznam publikácií týkajúcich sa výskumného programu pobytu

X X cez agendový IS

fotografia pasového formátu vo veľkosti 3,5 cm x 4 cm X

https://www.minedu.sk/data/files/8240_gdpr-
doplneneverzia2_bilateralscholarship_application-

final.docx

cez e-mail
-

kontaktný e-mail URL 
Doklad o najvyššom získanom vzdelaní X X
Vysvedčenia X X
Rozhodnutie o prijatí na štúdium X X
Rodný list X X

URL Fotografia X X
cez agendový IS Odporúčanie X X cez agendový IS

Životopis X X
www.vladnestipendia.sk Publikačná činnosť X X

cez e-mail Cestovný doklad X X cez e-mail
Podpísaná prihláška X X

kontaktný e-mail URL 
Prihláška do výberového konania X
Osobný dotazník X
Profesijný štruktúrovaný životopis X X
Zoznam publikačnej činnosti X X

URL Doklady o vzdelaní X X

cez agendový IS
Osvedčenie o prvej atestácii alebo doklad preukazujúci uznanie prvej atestácie 
podľa § 61 ods. 7, resp. ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.

X X cez agendový IS

Potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného 
doktorandského štúdia

X

www.lektoriucitelia.sk Doklad o jazykových znalostiach X
cez e-mail Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti X cez e-mail

kontaktný e-mail URL 

Spoplatnená služba /Poplatok

1. Žiadosť o podporu projektu v rámci 
DAAD PPP projektov

cez UPVS

na OBMS/Hrudková

cez UPVS

Por. číslo Názov tlačiva /dokumentu

Spôsob doručovania 

Zoznam príloh

Elektronické podanie Listinné podanie

-

2. Žiadosť o podporu na hospitačný pobyt 
v Bavorsku

cez UPVS

na OBMS/Hrudková

cez UPVS

3.

Žiadosť o poskytnutie štipendia na 
študijný/výskumný pobyt v Slovenskej 

republike v rámci medzinárodných 
dohôd a programov

cez UPVS cez UPVS

-

elektronicky len v prípade žiadosti o štipendium na 
letnú školu slovenského jazyka Studia Academica 

Slovaca
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-

pracoviska/sas/studium-courses/summer-school-sas/ 

4. Žiadosť o poskytnutie vládneho 
štipendia Slovenskej republiky

cez UPVS

x

cez UPVS

5. Prihláška do výberového konania

cez UPVS

x

cez UPVS


