
Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. 
 

       
                                             
                      

 Tel.:  

 Email: info@akademiaes.sk 

 Web: www.akademiaes.sk 

 

Prihláška na Akadémiu tretieho veku 
 

Vzdelávací program: OSOBNOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA – ONLINE        Akademický rok: 2020/2021 
  

 

Meno: .............................................. 

Osobné                 Pohlavie:                  

údaje                     Muž (1)                   

                              Žena (2)                  

Priezvisko: ....................................... 

Titul: ................................................. 

Dátum narodenia (deň, mesiac, rok) 

 

 

Rodné priezvisko …………………………………………  

 

Adresa trvalého bydliska (korešpondenčná adresa)  

Číslo občianskeho preukazu………………………….. 

Ulica a číslo.……………………………………………….   

Miesto narodenia …………………………………….. 

Mesto (Obec) ………………………………………………  

 

Okres ……………………………………………………… Štátne občianstvo …………………………………….. 

Pošta ……………………………………PSČ …………… 

 

Tel: ……………………………………………………..… 

 

e-mail: ................................................................................. 

Rodné číslo:  ................................................................. 

 

 

 

Absolvovaná stredná  škola  alebo vysoká škola 

 
Názov ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adresa …………………………………………………………………… …………………………………………… 

 
 

Prílohy k prihláške povinné:  

• kópia maturitného vysvedčenia zo strednej školy alebo vysokoškolského diplomu a zároveň kópie diplomov 

všetkých používaných titulov 

• Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Prílohy k prihláške na uplatnenie zľavy 

• invalidní dôchodcovia - potvrdenie Sociálnej poisťovne (nie rozhodnutie) 

• ZŤP – kópiu preukazu 

Vyhlasujem, že som si pozorne prečítal/a a beriem na vedomie INFORMÁCIU O SPRACÚVANÍ 

OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako „nariadenie GDPR“ (text 

informácie je samostatnou súčasťou prihlášky). 
 

 

 

Dátum: …………………….                  Podpis uchádzača: ……………… 
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Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. 
 

 

 

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 

 

akademický rok 2020/2021 
 

 

Vzdelávací program: 1-ročný: 

 

OSOBNOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA 

 
Študijný plán: 

 
Zimný semester: 

1. Dejiny profesionálnej pomoci a charity 

2. Komunikácia a empatia v dobrých medziľudských vzťahoch 

3. Právna pomoc seniorom 

4. Pomoc v chudobe a hmotnej núdzi 

5. Pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím 

6. Mediácia a riešenie sporov mimosúdnou cestou 

7. Ľudia bez domova + prax  

Letný semester: 

1. Sebareflexia a autoevalvácia 

2. Psychológia radosti a zdravia 

3. Sociálne služby pre seniorov 

4. Finančná gramotnosť seniorov, zmluvy o predaji a kúpe nehnuteľnosti pre seniorov 

5. Humanitárna a rozvojová pomoc v rozvojových krajinách 

6. Sociálne vylúčené komunity Rómov 

7. Filozofia, spiritualita a sociálna náuka cirkvi, ekumenický rozmer cirkví  

 

Podmienky prijatia: vek nad 40 rokov,  ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou ( je možné požiadať 

aj  o výnimku).  

 

Termín podania prihlášky: do 15. 11. 2020, emailom: info@akademiaes.sk alebo na adresu: Akadémia 

humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o., Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava 

 

      

Poplatok za celé štúdium:  
•  Poplatok pre pracujúcich dôchodcov je 55,- € 

•  Poplatok pre nepracujúcich dôchodcov je 30,- € 

•  Poplatok pre invalidných dôchodcov je 23,-  € 
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Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. 
 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(spracúvanie osobných údajov študentov Univerzity tretieho veku) 

 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako 

 „nariadenie GDPR“ 

 

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, 

n.o., Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava,  Slovenská republika, IČO:  53 129 199 DIČ: 212 128 2394, (ďalej len ako „Akadémia 

ES“ alebo “my”). 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, pretože spracúvanie osobných 

údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností – zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Pre administráciu vzdelávacieho programu je nevyhnutné, aby ste nám poskytli osobné údaje požadované v 

prihláške, inak sa nebudete môcť programu zúčastniť. 

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia Vášho štúdia. 

 

Ako dotknutá osoba máte najmä nasledovné práva:  

 

1) Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás 

spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo 

získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je 

to technicky uskutočniteľné; 

2) Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás 

spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje; 

3) Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR; 

4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR, 

5) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR; 

6) Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné 

nájsť na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 
 

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

