
 

Príloha č. 1 

ELEKTRONICKÁ   P R I H L Á Š K A 

do súťaže 

Maják pre dopravu – Presvedč ma, že cestovať hromadnou dopravou sa oplatí 
 

Prihlasujeme do súťaže súťažný projekt:    

 

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

 

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

                               

vyrobený žiakom/žiakmi:  

 

Študijný/učebný odbor: Meno a priezvisko žiaka: 

  

  

  

  

  

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:  ............................................................................................ 

 
Súťažiaca škola zaslaním súťažného projektu do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas s vyhotovovaním 

obrazových a zvukových záznamov z projektu a ich uverejňovaním a šírením v hromadných informačných 

prostriedkoch a propagačných materiáloch. 

 

Kontakty:  

- kontaktná osoba: .......................................................................................................... 

- číslo telefónu/mobilu:  .......................................................................................................... 

- e-mailová adresa: .......................................................................................................... 

 

 

V ..................................... dňa .............................  

 

 

 

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

meno a priezvisko riaditeľa 

strednej odbornej školy



   Príloha č. 2 

ZÁVÄZNÁ    P R I H L Á Š K A 

do súťaže 

Maják pre dopravu – Presvedč ma, že cestovať hromadnou dopravou sa oplatí 

 
Prihlasujeme do súťaže súťažný projekt:    

 

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

 

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

                               

vyrobený žiakom/žiakmi (meno a priezvisko):  

 

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

 

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

 

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

Písomný súhlas žiaka/právneho zástupcu so spracovaním osobných údajov podľa zákona                              

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

Žiak (vo veku 16 rokov a viac)/zákonný zástupca žiaka svojím podpisom dobrovoľne a slobodne 

udeľuje písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov/osobných údajov žiaka 

v rozsahu meno, priezvisko a fotografia na účely propagovania súťažného projektu žiaka podľa 

podmienok súťaže Maják pre dopravu – Presvedč ma, že cestovať hromadnou dopravou sa oplatí 

uvedených v štatúte súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento 

súhlas je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu 

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúc zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov sú upravené v §19 až §30  zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Študijný/učebný odbor: Meno a priezvisko žiaka: 
Podpis žiaka/zákonného 

zástupcu: 

   

   

   

   

   

 

 

 



 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:  ............................................................................................ 

 
Súťažiaca škola zaslaním súťažného projektu do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas s vyhotovovaním 

obrazových a zvukových záznamov z projektu a ich uverejňovaním a šírením v hromadných informačných 

prostriedkoch a propagačných materiáloch. 

 

Č E S T N É   VY H L Á S E N I E 

 

Čestne vyhlasujem, že súťažný projekt (uviesť názov súťažného projektu) 

...................................................................................................... bol vyhotovený výlučne 

žiakom/žiakmi  (uviesť meno a  priezvisko žiaka/žiakov) ........................................................ 

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

našej školy za použitia zvukovoobrazového záznamu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

 

Čestne vyhlasujem, že súťažný projekt nebol prihlásený do súťaže v predchádzajúcich  

ročníkoch súťaže Maják pre dopravu. 

 

 

V ..................................... dňa .............................  

 

 

 

 

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

  meno a  priezvisko riaditeľa                  podpis riaditeľa a odtlačok   

         strednej odbornej školy                                                            pečiatky školy 
 

 


