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Stredná odborná škola elektrotechnická 
Komenského 50 

010 01 Žilina 
Centrum odborného vzdelávania 

a prípravy pre elektrotechniku 

Prihláška na externé (skrátené) štúdium v školskom roku 2022/2023 

v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika 
 

 

Údaje o uchádzačovi  

Meno a priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: Rodné číslo: 

Miesto narodenia: Národnosť: 

Štátne občianstvo: Telefón: 

E-mail:  

 

Adresa trvalého pobytu  

Ulica a číslo: Mesto: 

PSČ: Okres: 

 

Doterajšie ukončené stredoškolské vzdelanie**  

Názov školy: 

Odbor vzdelávania (kód a názov): 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti             

Uchádzač    je*    nie je*    zdravotne spôsobilý na výkon profesie v uvedenom odbore 

 
 
 

 

 
*Nehodiace prečiarknite                                                                                                                                          pečiatka a podpis lekára 

 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje, ktoré som poskytol / poskytla sa zhodujú so 

skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné. 

 

 

V ......................................................   dňa ....................... 

 

 

Podpis uchádzača: ................................................. 
 

 

** k prihláške je potrebné doložiť fotokópiu dokladu 
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Stredná odborná škola elektrotechnická 
Komenského 50 

010 01 Žilina 
Centrum odborného vzdelávania 

a prípravy pre elektrotechniku 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
Dolu podpísaný/á: ........................................................................ dátum narodenia: .........................   

trvalým bydliskom: ............................................................................................................................. 

(ďalej len „dotknutá osoba) 

uchádzač / uchádzačka o  externé štúdium v  Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline 

pre školský rok 2022/2023 

 

udeľujem / neudeľujem   
prevádzkovateľovi:    Názov:  Stredná odborná škola elektrotechnická  

IČO:   17055377   

Sídlo:   Komenského 50, 010 01 Žilina 

 

súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v rozsahu uvedenom v mojej Prihláške na externé (skrátené) štúdium v školskom roku 

2022/2023 v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika vrátane 

_____ ks príloh, na účel spracovania prijímacieho konania pre štúdium, o ktoré sa uchádzam. 

 

Súhlas poskytujem na obdobie : _______________  

(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého súhlas poskytujete. 

poznámka: Prijímacie konanie bude ukončené do 31.8.2022)  

Poučenie: 

V zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžete ako dotknutá osoba 

kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a boli 

týmto súhlasom poskytnuté.  

 

Dôležitá informácia: 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, 

môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/.  

 

 

 

V ......................................................   dňa ....................... 

 

 

 

............................................  

vlastnoručný podpis 

dotknutej osoby 
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