DOKUMENTY
NA STIAHNUTIE

Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok
www.ssos-kezmarok.sk , mail.: kurzy.bielavoda@gmail.com , tel.: 0911 523 517, 0902 323 517, IČO: 510 764 38

PRIHLÁŠKA NA KURZ
Slovenský jazyk pre cudzincov

Názov kurzu
Názov modulu/ov1

Modul č. 1

Okruhy slovnej zásoby- základy

Modul č. 2

Jazykové prostriedky, gramatika- základy

Titul, meno, priezvisko
Rodné priezvisko
Dátum a miesto narodenia
Adresa trvalého pobytu
(PSČ, obec, ulica, číslo)
Tel./mobil

E-mail

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
( zakrúžkujte )

Základné

Stredoškolské

Vysokoškolské

Názov školy
Typ školy
Adresa školy
Študijný odbor
Doklad o vzdelaní ( zakrúžkujte )

Výučný list

Maturitné vysvedčenie

Diplom

Iné...

Preukázanie dosiahnutého stupňa vzdelania
* pre zaradenie do kurzu je potrebné doložiť kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( napr. výučný list,
maturitné vysvedčenie, diplom a pod. )
Zamestnávateľ
Pracovná pozícia
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti

Menovaný/á

je*

nie je*

Áno

Nie

spôsobilý/á k účasti na odbornom výcviku v rámci daného kurzu.

V......................................................................, dňa ..........................................
Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Vyhlasujem, že som po zdravotnej stránke spôsobilý / á absolvovať kurz slovenského jazyka pre cudzincov a aktuálne
netrpím žiadnou z prenosných chorôb, ktorou by som mohol / a ohroziť ostatných účastníkov kurzu.
*nehodiace sa preškrtnúť
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o vzdelávaní
v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V

Dňa:

Podpis

MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Žiadosť o finančný príspevok na vzdelávanie
Finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) cudzincom
z krajín mimo Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru s platným pobytom na území
Slovenskej republiky. Úspešné ukončenie kurzu žiadateľovi môže pomôcť nadobudnúť nové zručnosti
a uľahčiť jeho uplatnenie na slovenskom trhu práce, prípadne pri podnikaní.

Čo treba urobiť pre získanie príspevku:

1. Vyplňte Žiadosť o finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz.
2. K žiadosti priložte obojstrannú kópiu Vášho pobytového preukazu a Váš životopis
v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Migračného informačného centra IOM (Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
V prípade otázok nás kontaktujte na mic@iom.int.

Na čo treba myslieť pri podávaní žiadosti o príspevok:



Príspevok môže byť poskytnutý iba cudzincom pochádzajúcim zo štátov mimo
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí majú vek minimálne 18
rokov a majú na Slovensku platné povolenie na pobyt, s výnimkou držiteľov prechodného
pobytu na účel štúdia; pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ a osôb
s medzinárodnoprávnou ochranou alebo azylom.



Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok musí trvať minimálne po dobu šesť
mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o pridelenie príspevku do MIC. Povolený pobyt by mal
žiadateľovi platiť počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť.



Vyplnenú žiadosť o príspevok treba poslať minimálne tri týždne pred dátumom začiatku
kurzu. Žiadateľ nemôže žiadať o príspevok, pokiaľ už nastúpil alebo uhradil poplatok za kurz.
Žiadateľ o príspevok by mal ovládať slovenský alebo iný jazyk na takej úrovni, aby zvládol
úspešné ukončenie kurzu.



Príspevok je žiadateľovi udelený až po úspešnom schválení kompletnej žiadosti komisiou.
Komisia rozhodne o schválení do 10 pracovných dní po prijatí kompletnej žiadosti. Na
pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok.



Po schválení príspevku uzatvorí žiadateľ s IOM Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na vzdelávací/rekvalifikačný kurz. V prípade, ak žiadateľ uhradil
alebo nastúpil na kurz skôr ako bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku, nebude možné
poskytnúť príspevok na daný kurz zo strany IOM.



Príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej
dokumentácie (kópia certifikátu o absolvovaní kurzu, originál faktúry ku kurzu, doklad
o zaplatení poplatku za kurz a kópia prezenčnej listiny).



Kurzy nie sú poskytované MIC, ale externými organizáciami a vzdelávacími agentúrami.

ÚDAJE O VÁS
Meno:

Priezvisko:

Adresa:
Dátum narodenia:
Telefón:

E-mail:

Druh a účel pobytu:
Platnosť pobytu do:
Štátne občianstvo:
IBAN (číslo účtu):
Meno majiteľa účtu:

Dátum:

ÚDAJE O KURZE
Názov kurzu:
Vzdelávacia inštitúcia:
Cena kurzu:
Predpokladaný dátum začiatku kurzu:
Predpokladaný dátum ukončenia kurzu:
Jazyk (v ktorom bude kurz prebiehať):

Ďalšie poznámky:

Podpis žiadateľa:

VYPLNÍ MIC IOM:
Dátum doručenia žiadosti:
Spracoval:
Podpis:

Žiadateľ na základe tejto žiadosti príspevok nezískava automaticky. Komisia MIC
IOM na základe odpovedí v žiadosti, prípadne doplňujúcich informácií rozhodne, či bude
žiadateľovi príspevok udelený. Komisia môže žiadateľa vyzvať k doplneniu ďalších
dokumentov, ako napríklad kópia diplomu z VŠ, podnikateľský plán alebo prísľub
zamestnávateľa o zamestnaní alebo zaradení do výberového procesu. Preto prosíme
žiadateľa zodpovedať nasledujúce otázky čo najdôkladnejšie.

Vzdelávací / rekvalifikačný kurz



Aký vzdelávací / rekvalifikačný kurz chcete absolvovať?



Prečo chcete absolvovať tento kurz?



Ako Vám tento kurz pomôže pri Vašom súčasnom / budúcom zamestnaní alebo
podnikaní?

Vzdelanie a zručnosti



Aké máte najvyššie dosiahnuté vzdelanie, prípadne čo momentálne študujete?



Aké rekvalifikačné kurzy, stáže alebo školenia ste už absolvovali?



Aká je Vaša úroveň znalosti slovenského jazyka (A1 - C2)?



Aké ďalšie cudzie jazyky ovládate a na akej úrovni (A1 - C2)?



Popíšte prosím Vaše zručnosti práce na PC. Aké programy ovládate?



Aké sú Vaše ďalšie znalosti alebo zručnosti?

Pracovné skúsenosti



Pracujete? Ak áno, v akej spoločnosti a na akej pozícii? Aká je Vaša náplň
práce?



Podnikáte? Ak áno, popíšte prosím stručne Vaše podnikateľské aktivity.



Aké boli Vaše predchádzajúce zamestnania na Slovensku i v zahraničí (aj
brigády)?



Aké prekážky vnímate pri zamestnaní alebo podnikaní na Slovensku?

Pobyt na Slovensku



Odkedy máte povolenie na pobyt na Slovensku (uveďte prosím celý dátum)?



Za akým účelom ste pôvodne prišli na Slovensko (práca / podnikanie /
štúdium / rodina ...)?



Ako ste sa dozvedeli o možnosti požiadať o finančný príspevok na kurz?

