
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

UNIVERZITA      TRETIEHO VEKU 

                     Bratislavská Business School       

 
Prihláška 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

 

Meno priezvisko, tituly 

 

 

Dátum a miesto narodenia 

 

 

Adresa trvalého bydliska 

 

 

Telefón, mobil 

 

 

E-mail 

 

 

Dôchodca/Pracujúci dôchodca  

 

 

Najvyššie ukončené vzdelanie  

(stredná alebo vysoká škola,  

názov a rok ukončenia) 

 

Krátkodobé programy (vybratý zakrúžkujte) 

1. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové  

2. Senior - osobné a rodinné financie 

3. Senior marketing.  

Pohybové programy (vybratý zakrúžkujte) 

1. Zumba Gold ( 17 cvičení ) 

PODMIENKY ÚČASTI  

1. Čitateľne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite poštou na adresu Bratislavská 

Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 

Bratislava 5 alebo elektronicky na e-mailovú adresu janka.chladecka@euba.sk   

2. Po zaslaní prihlášky Vás bude kontaktovať manažér vzdelávania a následne Vás vyzve  

k úhrade poplatku, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred začatím vzdelávania. 

3. Účastnícky poplatok ( 35,- eur, pohybový program 25,-eur) je potrebné uhradiť na č. účtu 

IBAN:  
 

SK34 8180 0000 0070 0007 4503,   variabilný symbol (VS) : 2013 
 

Vyhlásenie: všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a nezamlčané žiadne závažné skutočnosti. V súlade s § 15, § 19  zákona 

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

údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov.“), dávam Ekonomickej 

univerzite v Bratislave súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške na účely administrácie 

vzdelávacieho programu a súhlas k použitiu fotografií z výučby a iných aktivít na web stránku, nástenku, Facebook a iný 

propagačný materiál. Súhlas platí na dobu do 5 rokov od skončenia vzdelávacieho programu. Osobné údaje môžu byť 

poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s písomným 

odôvodnením v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len poverené 

osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a spracované údaje sa 

budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

 

V ...........................................dňa.............................................. Podpis........................................ 

mailto:janka.chladecka@euba.sk

