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PRIHLÁŠKA DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 
4 – ročný Študijný odbor   6444K čašník servírka  

3 – ročný Učebný odbor    6444h čašník servírka 

 

4 – ročný Študijný odbor   6445K kuchár  

3 – ročný učebný odbor    6445H Kuchár 

        
ŽIAK        
 

priezvisko a meno:_______________________________________________ 

adresa _____________________________________________________________ 

názov základnej školy ____________________________________________ 

telefón / e-mail _________________________________________________ 

podpis _______________________________________________________ 
 
poznámka (uvedťe. prečo si máme vybrať práve vás) -
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 
 

priezvisko meno _______________________________________________ 

adresa ________________________________________________________ 

telefón/e-mail ________________________________________________ 

  
čestne prehlasujem, že všetky údaje v tejto prihláške sú uvedené pravdivo, nič som zámerne nezamlčal a som si 
vedomý, že v prípade zistenia uvedenia nepravidvých údajov bude žiak vyradený z výberového konania. 

 
Týmto vyjadrujem súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsah potrebnom na 

naplnenie 
účelu – za účelom vykonania úkonov smerujúcich k výberu žiaka do duálneho vzdelávania ( vyššie 

uvedené 
údaje o žiakovi a zákonom zástupcovi, fotokópia prihlášky na strednú školu a vysvedčenia. Tieto údaje 

sa 
spracúvajú v súlade s Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len GDPR) a v náležitostiach 

ktoré 
neupravuje následne v súlade vnútroštátnou úpravou v právom poriadku SR  podľa  Zákona č. 

18/2018 
Z.z§ 14 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosťou Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., 
Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO : 44122047. 

 
podpis rodiča / zákonného zástupcu ___________________________________________ 



 

 

Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, Slovensko  

  IČO: 44122047 I DIČ: 2022616376 I IČ DPH: SK 2022616376  číslo účtu: 3026273158/0200 

www.chateaugbelany.com 
 

 
POKYNY K PRIHLÁŠKE  

 
 

• K prihláške priložte nasledovnú prílohu: 
 

o kópia prihlášky na strednú školu (minimálne 1. stranu, kde je uvedený 
prospech v posledných štyroch ročníkoch),  

o alebo kópia vysvedčenia - 7., 8., 9. ročníka  
 

• prihlášku s prílohou  
 

o doručte na adresu  
Kaštieľ Gbeľany, s. r. o 
hlavná 140                                     
013 02 Gbeľany     

o alebo naskenovanú elektronicky na e–mailovú adresu: 
info@chateaugbelany.com          

                                              
 
 

  


