
Prihláška 
na štúdium v Jazykovej škole  Trenčín 

Elokované pracovisko: 

Šk. rok: Jazyk: 1 

Ročník: Typ kurzu: 2 

Meno a priezvisko, titul: 

Narodený/á dňa: v okres 

Adresa bydliska: 

Národnosť: Štátne občianstvo: 

Zamestnanie3: 

Tel.č.: Email: 

Kandidáti mladší ako 18 rokov uveďte prosím údaje o zákonnom zástupcovi:  

Meno a priezvisko, titul: 

Adresa trvalého bydliska: 

Tel.č. : Email: 

Súhlasím so spracovaním osobných  údajov podľa§ 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a zákona č.245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o  

zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

 
Dňa:       Podpis:............................................................. 

 

 
1  -  anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky, japonský, slovenský pre cudzincov 
2 - všeobecný, konverzačný, business, preklad a tlmočenie, letný konverzačný 2hod., letný intenzívny 4hod, príprava na všeobecnú štátnu 

skúšku, príprava na základnú štátnu skúšku, English for Busy People, príprava na FCE, CAE 

3 - žiak ZŠ, študent SŠ, študent VŠ, iné konkrétne zamestnanie 
 

Do 1. ročníka 
-doručte, prosím, prihlášku osobne, poštou, e-mailom  

Do vyšších ročníkov                                                                                                                                                                                  

-doručte, prosím, prihlášku osobne, poštou, e-mailom  

-dostavte sa na vstupné testy a prineste potvrdenie o zaplatení poplatku za vstupný test, príp. ho 

zaplaťte pred začiatkom  testu v hotovosti – test stojí 3,30 EUR 

Poplatok za štúdium v JŠ je možné zaplatiť prevodom  na č. účtu:   SK14 8180 0000 0070 0050 6804       

variabilný symbol:    viď.: www.sjstrencin.sk/info o platbach                                                                

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko poslucháča 

Upozorňujeme Vás, že poslucháčom školy sa stávate až po doručení vyplnenej prihlášky (vypísanej 

perom alebo online na stránke www.sjstrencin.sk/prijimanie), zápise a po zaplatení poplatku do dvoch 

dní po zápise, najneskôr však do 30.6. po zápise v júni a 10.9. po dodatočnom zápise v septembri. Ak 

nesplníte hore uvedené podmienky (doručenie prihlášky a potvrdenia o zaplatení), škola si vyhradzuje 

právo prijať na Vaše miesto iného poslucháča. 

 

Informácie na : www.sjstrencin.sk, info@sjstrencin.sk, alebo na tel.č. 0901 918 354 

 

 

https://www.sjstrencin.sk/platby.php
https://www.sjstrencin.sk/prijimanie.php
https://www.sjstrencin.sk/
mailto:info@sjstrencin.sk


Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

 
Meno/priezvisko: _____________________________________________ 

Dátum narodenia: _____________________________________________ 

(ďalej len „dotknutá osoba“ )  
 
Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov 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   
 
  
 

prevádzkovateľovi: Jazyková škola, 1. mája 2, 911 01 Trenčín 

IČO: 34 074 953 

 
1. so zverejnením fotografií na webovom sídle zamestnávateľa www.sjstrencin.sk na účel 

informovania verejnosti o svojich zamestnancoch a záznamov z rôznych akcií zamestnávateľa, 
          ÁNO      NIE 

 

2. s uvedením fotografií vrátane mena a priezviska na Facebookovej stránke školy na účel prezentácie 

organizácie, 

          ÁNO      NIE 

 

 

3. s uvedením fotografie na nástenke v priestoroch organizácie za účelom prezentácie akcií školy  

          ÁNO      NIE 

 
 
Súhlas poskytujem na obdobie1 štúdia na Jazykovej škole Trenčín  
 
 
 

 

 
Dátum _____________________   ________________________________________________ 
                                                                   podpis dotknutej osoby/ zákonného zástupcu dotknutej osoby  

                                                 
1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; 
pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom akým súhlas udelila 

 

http://www.sjstrencin.sk/

