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PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE 

Druh kontinuálneho vzdelávania  
Názov vzdelávacieho programu   
Prihlasujem sa na kontinuálne vzdelávanie v jazyku, v ktorom vykonávam 
pedagogickú činnosť:  

 

Titul, meno, priezvisko  Rodné priezvisko  
Dátum narodenia  Miesto narodenia  
Adresa trvalého 
pobytu (ulica, číslo) 

 Obec, PSČ  

Telefónny kontakt  E-mail  
Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania / absolvovanie študijného programu 
alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon 
pedagogickej činnosti a doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti 
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania 

 

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED  

Aprobácia (odbor)  
Dĺžka pedagogickej 
praxe 

 

Číslo diplomu  Dátum vystavenia  
Vystavil (názov vysokej školy)  
Pracovisko (presný 
názov) 

 Adresa (aj PSČ)  

Okres  Kraj  
Telefón na pracovisko  E-mail na pracovisko  

Kategória ped. / odb. 
zamestnanca 

 
Podkategória 
pedagogického 
zamestnanca 

 

Kariérový stupeň  Kariérová pozícia  
Príslušnosť k národnostnej menšine: (príloha č. XXIII nariadenia Komisie 
(ES) č. 1828/2006) 

 

Zdravotné postihnutie: (príloha č. XXIII nariadenia Komisie (ES) č. 
1828/2006) 

 

 
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prihlásením sa na vzdelávanie berie na vedomie zásady ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Osobné 
údaje sú spracúvané pre účely vzdelávania podľa uvedených právnych predpisov. Ďalšie informácie sú zverejnené na: gdpr.kbs.sk. 
 

V  dňa  
Podpis ped. / odb. zamestnanca 
 

V  dňa  
Podpis riaditeľa / zriaďovateľa 
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