
JAZYKOVÁ  ŠKOLA 
Užhorodská č. 8, Košice, 040 11 Slovensko 

Tel.:055/6460377, e-mail: sjs@sjske.sk   www.sjske.sk 

 

 

 
 

P R I H L Á Š K A 
na štúdium – do 25 rokov 

 

Meno a priezvisko: .......................................................................... 

Dátum a miesto narodenia: ..................................................................................... 

Rodné číslo:...................................Okres:.................................Kraj:..................... 

Národnosť:.................................. Štátne občianstvo:.............................................. 

Bydlisko žiaka:........................................................................................................ 

Škola ktorú navštevuje:......................................................Trieda:............./ZŠ,SŠ/ 

Meno otca:..........................................Povolanie:................................................... 

Pracovisko:...........................................................Tel.č.na prac.:........................... 

Meno matky:......................................Povolanie:................................................... 

Pracovisko:...........................................................Tel.č.na prac.:........................... 

Tel. č. domov:.................................... e-mail žiaka.................................................  

e-mail rodiča:.......................................................................................................... 

         
Prihlasujem sa na:  Jazyk:   _________  Stupeň:  _________ 

Názov kurzu: _________ 

Deň:   _________  Čas:  _________ 

 

Vyhlasujem, že v prípade, keď nenastúpim na začiatku školského roku, alebo keď v priebehu školského 

roka prestanem navštevovať JŠ, nebudem nárokovať vrátenie školného. Toto vyhlásenie potvrdzujem 

vlastnoručným podpisom. 

  

Akým spôsobom ste sa dozvedeli o našej škole? Prosím vyberte z nasledujúcich možností:  
 

o referencie od známych    o      internet/google vyhľadávač  

o internetová reklama/banner   o      denná tlač  

o leták      o      rádio - reklamný spot  

o    pokračujem v štúdiu   o      iné – uveďte ktoré ................. 

 

                   

V ...................................dňa:.......................                              ............................................... 

         Podpis 

Školné + zápisné na celý školský rok 74 € 1x týždenne 90 minút 

Školné + zápisné na celý školský rok 90 € 2x týždenne 90 minút  

mailto:sjs@sjske.sk
http://www.sjske.sk/


 
 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 
 
 
 
Identifikačné údaje žiaka:  
 
Meno a priezvisko: ......................................................................................................................  
 
Dátum a miesto narodenia: .......................................................................................................  
 
Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): ...................................................................  
 
 
Identifikačné údaje zákonného zástupcu žiaka:  
 
Meno a priezvisko: ......................................................................................................................  
 
Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): .................................................................... 
 
Mobil: ......................................................................................................................................... 
 
Mail: ............................................................................................................................................ 
 
 
Identifikačné údaje školy:  
 
Názov školy: Jazyková škola, Užhorodská 8   
 
Adresa školy: Užhorodská č. 8, 040 11 Košice  
 
IČO školy: 0035540451  
 
 
 
VYHLÁSENIE  
Týmto vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol/poskytla 
iba jednej, a to tejto škole/školskému zariadeniu. 
 
 
 
Dátum: ................................................ 
 
 

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

 podpis žiaka/zákonného zástupcu žiaka 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Súhlas so zverejňovaním a poskytovaním fotografií a videozáznamov  
Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému so spracúvaním 
osobných údajov  v informačnom systéme. Zverejňovanie fotografií pre účel zverejňovania: 

                                                                                                                                 Áno    Nie 

Fotografií v rozsahu: fotografia (farebná alebo čiernobiela) 
 

 

Videozáznamov v rozsahu: videozáznam 
 

 

 
na webovom sídle, v priestoroch alebo na profile sociálnej siete prevádzkovateľa informačného 
systému. 

                                                                                                             
Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. počas celej doby poskytovania 
vzdelávania  prevádzkovateľom – Jazyková škola Užhorodská 8, 040 11  Košice a počas 3 rokov po 

uplynutí doby poskytovania vzdelávania  týmto prevádzkovateľom. Po uplynutí doby súhlasu budú tieto 
fotografie a videozáznamy vymazané. 
Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. 
 
V Košiciach dňa...................................                  ............................................................ 
               Podpis poslucháča / zákonného zástupcu

  
 

Informácia o poskytnutí osobných údajov tretím stranám 
Beriem na vedomie, že osobné údaje, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi informačného systému 
–Jazykovej škole Užhorodská 8, 040 11  Košice, môžu byť ďalej poskytnuté na spracovanie tretím 

osobám, a to: 
- zriaďovateľ,  

- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, 

- Stredisko služieb škole, 

- Mesto Košice – odbor školstva, 

 

 

 

V Košiciach dňa................................... 
 

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

       Podpis poslucháča / zákonného zástupcu 

  


