
PRIHLÁŠKA na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 

Kancelária ďalšieho vzdelávania 

 
 Pečiatka KĎV SPU: 

 

 

 

 

 

 

Akademický rok:  2018/2019 

 

Dátum doručenia: 

Meno: Titul: 

Priezvisko:  

Rodné priezvisko: Rodinný stav: 

Dátum narodenia: deň:                mesiac:                   rok: Pohlavie:    muž   □             žena □ 

Miesto narodenia: Štát: 

Tel. č.: E-mailová adresa: 

 

 

Adresa trvalého bydliska 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec):  

PSČ: Štát: 

 

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska): 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec):  

PSČ: Štát 

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Vzdelávací program:  ARBORISTIKA V SPRÁVE A ÚDRŽBE ZELENE1: Biologické vlastnosti drevín 
• Hodnotenie stavu stromov 

• Prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach 

• Rez stromov a krov 

• Ochrana stromov pri stavebnej činnosti 

Termín konania kurzu: 

od 15.1.2019 do 22.5.2019  

(podľa rozpisu jednotlivých modulov) 

 

Miesto konania kurzu: 

SPU v Nitre 

 

Vyhlásenie a súhlas účastníka vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 
V súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) týmto vyjadrujem súhlas Kancelárii ďalšieho vzdelávania SPU so 

spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške.  Súhlas udeľujem na účely súvisiace s ďalším 

vzdelávaním.  Zároveň súhlasím s vytvorením a zverejnením mojich fotografií z aktivít ďalšieho vzdelávania na webovom 

sídle SPU. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov platí počas doby vzdelávania a 2 roky po ukončení ďalšieho 

vzdelávania na SPU. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/bola poučený/á o svojich právach pri spracúvaní osobných 

údajov a možnosti písomného odvolania tohto súhlasu. 

 

Dátum:  

 

   

Podpis uchádzača: 

 

                                                 
1 Zakrúžkujte ďalšie moduly (okrem povinného), na ktoré sa prihlasujete. 



PRIHLÁŠKA na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 

Kancelária ďalšieho vzdelávania 

 

Ďalšie informácie a pokyny: 

 

Poplatok za jeden modul vzdelávacieho programu Arboristika v správe a údržbe zelene je 

150€. Poplatok za štúdium sa poukazuje na účet č. IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

variabilný symbol (VS) 104 900, do správy pre prijímateľa uveďte VS + Meno a Priezvisko. 

Poplatok prosíme uhradiť do 12. apríla 2019.  

Ak účastník ďalšieho vzdelávania preruší alebo zanechá štúdium, zaplatený poplatok sa 

nevracia.  

Podrobnejšie informácie o konaní kurzu budú zverejnené po uzávierke prihlášok. 

 

Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní 

akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 

568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá 

SPU v Nitre.  


