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Card of Documents  

(popis k jednotlivým dokumentom) 

 

• VŠETKY DOKUMENTY MUSIA BYŤ V PDF FORMÁTE. 

• VŠETKY DOKUMENTY MUSIA BYŤ V ANGLICKOM JAZYKU.  

Ak je dokument v slovenskom jazyku, musí byť preložený úradným prekladom. 

Pri úradnom preklade potvrdzuje významovú rovnosť prekladu a originálu 

výhradne prekladateľ zapísaný v zozname úradných prekladateľov Ministerstva 

spravodlivosti SR, pričom tak robí svojím podpisom a pečiatkou so štátnym 

znakom. 

• V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Vášho lokálneho 

koordinátora pre profesionálne stáže – LEO (Local Exchange Officer). 

Photo 

- OFICIÁLNA FOTKA TVÁRE. 

- neakceptujú sa fotky z osláv, dovolenky, selfie (na balkóne, v detskej izbe, kúpeľni, a 

pod.). 

Vysvetlenie: Nahranú fotografiu majú študenti na svojej identifikačnej karte. Touto 

fotografiou sa študent reprezentuje spolu so svojou prihláškou, ktorú dostane vedúci 

oddelenia nemocnice v hostiteľskej krajine. Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby 

fotografia bola reprezentatívna !   

Passport copy 

- zreteľný a čitateľný SCAN cestovného preukazu.  

- zreteľný a čitateľný SCAN občianskeho preukazu v prípadoch vycestovania na územie 

členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, 

Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severomacedónskej republiky, 

Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár). 

Curriculum Vitae 

- profesijný životopis v ANGLICKOM jazyku, prípadne v jazyku, ktorý hostiteľská 

krajina uvádza v podmienkach výmeny (Exchange Conditions). 

Motivation Letter  

- motivačný list v ANGLICKOM jazyku, prípadne v jazyku, ktorý hostiteľská krajina 

uvádza v podmienkach výmeny (Exchange Conditions).  

Vysvetlenie: Obsah motivačného listu má zahŕňať dôvody prečo sa uchádzate o 

klinickú stáž na vybranom oddelení). 
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SCOPE Terms and Conditions 

- dokument nájdete na našej webstránke v sekcii Dokumenty – COD (Card of 

Documents).  

- potreba urobiť SCAN CELÉHO dokumentu a PODPÍSAŤ poslednú stranu ! ! !  

Proof of Enrollment / Confirmation of attendance  (Potvrdenie o návšteve školy) 

- dokument vydaný na študijnom oddelení študijnou referentkou zodpovednou za 

príslušný ročník. 

- o dokument je potreba požiadať v predstihu, keďže nie je vydaný na počkanie, pretože 

vyžaduje podpis dekana alebo prodekana.  

Recommendation Letter 

- dokument vydaný na študijnom oddelení študijnou referentkou zodpovednou za 

príslušný ročník. 

- o dokument je potreba požiadať v predstihu, keďže nie je vydaný na počkanie, pretože 

vyžaduje podpis dekana alebo prodekana.  

Student record (Subjects passed) 

- výpis absolvovaných predmetov za CELÉ UPLYNULÉ ŠTÚDIUM, alebo za 

POSLEDNÝ ROK. 

- dokument vydaný na študijnom oddelení študijnou referentkou zodpovednou za 

príslušný ročník. 

- o dokument je potreba požiadať v predstihu, keďže nie je vydaný na počkanie, pretože 

vyžaduje podpis dekana alebo prodekana.  

Language certificate 

       NEOFICIÁLNY 

- dokument nájdete na našej webstránke v sekcii Dokumenty – COD (Card of 

Documents) alebo je vydaný lokálnym koordinátorom pre zahraničné stáže. 

- neoficiálny IFMSA certifikát s pečiatkou NEO/LEO a jeho/jej podpisom. 

Vysvetlenie: neoficiálny certifikát postačuje na účely SCOPE/SCORE IFMSA stáži, 

ak nie je v podmienkach výmeny (Exchange Conditions) danej krajiny uvedené inak 

(viď. nižšie). 

OFICIÁLNY 

- ak krajina uvádza v podmienkach výmeny (Exchange Conditions) ako podmienku 

uchádzania sa o stáž OFICIÁLNY certifikát istej úrovne (B2/C1 z anglického, 

nemeckého, španielskeho alebo iného jazyka), tak účastník stáže musí disponovať len 

certifikátom, ktorý je požadovaný od hostiteľskej členskej organizácie.  

Health insurance  

Vysvetlenie: základné cestovné poistenie (travel insurance). 



 
 

 
Slovenská asociácia študentov medicíny                                                                        
www.slomsa.sk 
Sasinkova 2626/2                                                                                                                IČO: 31771998  
811 08 Bratislava - Staré Mesto                                                                                            e-mail: slomsa-slovakia@ifmsa.org  

- SCAN karty poistenca, kde je uvedené meno poistenca, číslo poistenia alebo SCAN 

zmluvy medzi poisťovateľom (poisťovňou) a poistencom (Vami). 

- ak ide o členskú krajinu EÚ, tak postačuje SCAN európskeho preukazu poistenca. 

Liability insurance 

Vysvetlenie: poistenie zodpovednosti (Civil Liability Insurance) je neživotné 

poistenie kryjúce straty spôsobené tretím osobám alebo ich majetku. Poistenie za 

spôsobené škody (na majetku). Je súčasťou takmer každého cestovného poistenia (je 

potreba to overiť). 

- SCAN zmluvy medzi poisťovateľom (poisťovňou) a poistencom (Vami). 

Malpractise insurance 

 Vysvetlenie: Malpractice insurance je profesionálne poistenie zodpovednosti, ktoré 

 chráni zdravotníckych (a iných odborných pracovníkov) pred súdnymi spormi s 

 pacientmi a klientmi zdravotníckeho zariadenia. Ide o poistenie za spôsobené škody 

 (na zdraví, napr. počas výkonu vašej stáže). Slovenské poisťovne neponúkajú tento tip 

 poistenia študentom. 

 TIP:  https://www.protrip-world.com/information/IFMSA  

Vaccination Card / Immunisation Record (identické dokumenty) 

- dokument nájdete na našej webstránke v sekcii Dokumenty – COD (Card of 

Documents).  

- vyplnenie zabezpečí Váš obvodný lekár, ktorý má záznamy o očkovaniach vo Vašej 

karte (potreba jeho/jej podpis a pečiatky). 

- ak má Váš obvodný lekár vlastný ANGLICKÝ formát vakcinačnej karty, bude 

rovnako akceptovaný.  

HepB Antibodies count 

- zreteľný a čitateľný SCAN krvného testu protilátok proti hepatitíde B. 

Tuberculosis test 

- zreteľný SCAN, kde je čitateľne napísaný výsledok vyšetrenia. 

 

 

X- RAY 

- SCAN RTG hrudníka alebo SCAN rádiologického posudku v ANGLICKOM 

JAZYKU ! ! ! 

Police clearance report 
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- Prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby a 

Odpisu registra trestov pre fyzické osoby vám na vybraných poštách Slovenská pošta 

vydá za 3,90 eur (https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste) 

- musí byť preložený do ANGLICKÉHO jazyka a úradný preklad môže vyhotoviť len 

prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky a je zapísaný v zozname 

prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. 

SCOPE Student's Handbook 

- dokument nájdete na našej webstránke v sekcii Dokumenty – COD (Card of 

Documents).  

- dokument je potreba vytlačiť a zobrať ho so sebou na zahraničnú stáž. 

Vysvetlenie: záznamník o vedení stáže. 

Special documents 

Pharmfree document (Španielsko), Imunisation form (Rakúsko), LC application form 

(Jordánsko, Libanon), atď. 

- vydané lokálnym koordinátorom pre profesionálne zahraničné stáže.  

- LEO vydá ďalšie pokyny k vyplneniu individuálne.  

Vysvetlenie: špecifické dokumenty pre niektoré krajiny. 
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