
ŠKOLSKÝ INTERNÁT STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY, 

DAXNEROVA 6, 917 92 TRNAVA 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

 

Žiadam o prijatie do školského internátu na školský rok 20........../20.......... 

 

         ............................................. 

          podpis žiadateľa 

 

Údaje o žiakovi 

meno a priezvisko: 

dátum narodenia: 

miesto narodenia: 

presná adresa trvalého bydliska, PSČ: 

 

telefónne číslo žiaka: 

 

názov školy, odkiaľ prichádzam: 

vzdialenosť z miesta bydliska do miesta školského internátu:...............km. 

škola a študijný odbor, ktorý bude žiak navštevovať: 

 

 

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo žiaka (ak je starší ako 18 rokov) o tom, že 

nepozná žiadne prekážky, pre ktoré by nemohol byť umiestnený v školskom internáte. 

 

V ....................               dňa :  .................................                                      

 

                                                                                                   ..................................................... 

  Meno a priezvisko: ...................................................                     podpis zákonného zástupcu, 

                                                                                                         alebo plnoletého žiaka 



Údaje o rodičoch 

 mama: otec: 

meno a priezvisko:   

telefónne číslo:   

e-mail:   

 

 

Ak žiak nebýva s rodičmi, uvedie nasledujúce údaje: 

meno a priezvisko zodpovedného zástupcu: 

príbuzenský vzťah: 

adresa trvalého bydliska: 

telefónne číslo: 

e-mail: 

 

 

UPOZORNENIE 
1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského 

roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené 

vnútorným poriadkom. 

2. Podaním žiadosti o prijatí do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka. 

3. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme 

pokyny o nástupe do školského internátu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. 

 riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov - Internát 
 
podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

Názov prevádzkovateľa: Stredná zdravotnícka škola Trnava 

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00607371 

Adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava, Slovenská republika 

Zodpovedná osoba: malatinova.maria@zupa-tt.sk 
 

Okruh oprávnených osôb: vychovávateľky, administratívny pracovník 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia ubytovaných žiakov, študentov 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 Nariadenia EÚ č. 2016/679, ods. 1.b) 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby 

sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; ďalej Zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Okruh dotknutých osôb: ubytovaní žiaci, študenti, zákonní zástupcovia 

Kategórie osobných údajov: Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje (údaje o zdraví) 

Rozsah spracovávaných osobných údajov: V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) majú školy a školské zariadenia právo získavať a spracúvať osobné údaje 

 a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: 

1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde 

sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 4. rodné číslo,  

5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne 

vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: 

1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého 

pobytu a kontakt na účely komunikácie. 

Poskytovanie osobných údajov: Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) - Osobné údaje sa 

neposkytujú. 

Sprístupňovanie osobných údajov:  

1. Súd, orgány činné v trestnom konaní (právny základ: Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov). 

2. Policajný zbor SR (právny základ: zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších 

predpisov). 

Zverejňovanie osobných údajov: Osobné údaje sa nezverejňujú. 

Cezhraničný prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

Doba uchovávania osobných údajov: 10r. V zmysle zákona o archívoch a registratúrach. 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie v zmysle Nariadenia GDPR. 

Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo 

požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo 

podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že dotknutá osoba poskytla úradu osobné údaje na 

základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 právo preniesť tieto údaje inému 

prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom úrad bránil. V prípade, že spracúvanie osobných údajov 

dotknutej osoby je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  

verejnej moci  alebo úrad odôvodní spracúvanie  osobných údajov oprávneným záujmov, má dotknutá 

osoba podľa článku 21 právo namietať. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných 

údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň 

právo podľa článku 34 byť úradom informovaná o porušení ochrany osobných údajov. 
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