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PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU CĎV 

UK V BRATISLAVE, JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE 

V MARTINE 

 

Názov študijného programu:   Všeobecná medicína* 

       Starostlivosť o seniorov* 

 

A: UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM: 

Titul, meno a priezvisko: ___________________________________ 

Rodné priezvisko: ___________________________________ 

Dátum narodenia ___________________________________ 

Miesto narodenia: ___________________________________ 

  

B: BYDLISKO – TRVALÝ POBYT: 

Ulica: ___________________________________ 

Číslo domu: ___________________________________ 

Obec: ___________________________________ 

PSČ: ___________________________________ 

  

C: KONTAKTNÉ ÚDAJE: 

Adresa elektronickej pošty 

(email): 

___________________________________ 

Telefónne číslo: ___________________________________ 

  

(ďalej len „poslucháč Univerzity tretieho veku“) 

 

Poslucháč Univerzity tretieho veku vyplnením a podpísaním tejto prihlášky 

potvrdzuje, že má viac ako 50 rokov a zároveň, že úspešne ukončil 

stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

• Nehodiace sa prečiarknite 



 

Poslucháč Univerzity tretieho veku akceptuje podpísaním tejto prihlášky 

Všeobecné obchodné podmienky Centra ďalšieho vzdelávania UK (ďalej len 

„CĎV UK“), ktoré sú kedykoľvek dostupné na webovom sídle CĎV UK1 

a ktoré mal k dispozícii v tlačenej forme pri podpísaní tejto prihlášky, a to aj 

napriek tomu, že neuzatvoril s CĎV UK zmluvný vzťah cez internet. 

Poslucháč Univerzity tretieho veku súhlasí s vyhotovovaním a zverejňovaním 

fotografií zachytávajúcich jeho osobu v identifikovateľnej podobe na 

internetových stránkach a/alebo profiloch na sociálnych sieťach v správe CĎV 

UK a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (ďalej len 

„JLF UK“) na účely zvyšovania povedomia o vysokej škole: 

Áno Nie 

☐ ☐ 

/Prosím vyznačte jednoznačne Vašu odpoveď zreteľným spôsobom – napr. označením kontrolného poľa 

krížikom/ 

Osobné údaje poslucháča Univerzity tretieho veku môžu byť spracúvané najmä 

na účely: a) plnenia zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 

568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, b) uzatvárania a plnenia zmlúv s fyzickými osobami, c) zasielania 

marketingovej komunikácie (newsletter) vo vzťahu k obdobným tovarom 

a službám poskytovaným zo strany CĎV UK  a JLF UK, d) zvyšovania 

povedomia o vysokej škole (marketingové účely) pri zverejňovaní fotografií 

propagujúcich aktivity CĎV UK  a JLF UK na internete v prípade udelenia 

súhlasu. 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú v Podmienkach 

ochrany súkromia, ktoré sú kedykoľvek dostupné na www.uniba.sk/oou 

V Martine, dňa ___________ 

__________ 

Podpis 

 

                                                           
1https://cdv.uniba.sk/o-cdv/legislativa/vseobecne-obchodne-podmienky/ 

http://www.uniba.sk/oou

