
“LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV  
ALIAS ŠTUDUJTE S NAMI” 

Bratislava, 4.- 6.  september 2019 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

INFORMÁCIE O ŠKOLE 

NÁZOV: 

ADRESA: 

TEL.: E-MAIL: 

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI 

MENO: 

PRIEZVISKO: 

TRVALÉ BYDLISKO: 

TEL. ČÍSLO: E-MAIL: 

INFORMÁCIE O POŽADOVANÝCH SLUŽBÁCH* 

UBYTOVANIE 

4./5. 9. 2019     áno/nie 5./6. 9. 2019     áno/nie 

STRAVOVANIE 

RAŇAJKY  / 5. 9. 2019  áno/nie 6. 9. 2018  áno/nie 

OBED  4. 9. 2019    áno/nie 5. 9. 2019  áno/nie 6. 9. 2018  áno/nie 

VEČERA  4. 9. 2019   áno/nie 5. 9. 2019 áno/nie / 
 
Špecifické požiadavky na stravu:  vegetariánska  bezlepková  iné (uveďte) 

    áno/nie     áno/nie 

 
*požadovanú službu výrazne označte  

Tento projekt  finančne podporuje:                                                

 
 
SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dolupodpísaná/ý (meno, priezvisko) ......................................................................, trvalé bydlisko 
......................................................................................................... v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (GDPR) a s § 13 ods. (1) písm. a) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov (Zákon) 
týmto dávam súhlas Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu 
meno, priezvisko, názov a adresa školy, adresa trvalého bydliska, telefonický a emailový kontakt za účelom 
organizácie Letnej univerzity  pre stredoškolákov 2019, prezentácie možnosti štúdia na STU (informácie o veľtrhoch, 
DOD, podujatiach STU/fakúlt), a to až do termínu ukončenia môjho štúdia na strednej škole maturitnou skúškou. 
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Útvar práce s verejnosťou R-STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.  
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred  jeho 
odvolaním. 
 
Podmienky ochrany súkromia na STU sú zverejnené na webovom sídle STU na linke: 
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-
stu.html?page_id=12121 

Dátum, miesto:         
Podpis účastníka/ rodiča**/zákonného zástupc**:   ..........................................................................                   

                                                                                          **pokiaľ účastník  nedosiahol plnoletosť  
  

Zaslanie záväznej prihlášky: najneskôr do 31. 7. 2019 
Kontakt: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, útvar práce s verejnosťou R-STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
e-mail: public@stuba.sk, tel.: 0917 669 586 
 

mailto:public@stuba.sk


 
 
 

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY ÚČASTI 
 
 
 

 
1. Účasť na Letnej univerzite pre stredoškolákov  (ďalej len LUS) je podmienená zaslaním v stanovenom  termíne: 

a) záväznej písomnej  prihlášky  
b) súhlasu s poskytnutím osobných údajov 
c) súhlasu so záväznými  podmienkami účasti  

pričom všetky  musia byť  podpísané rodičom/zákonným zástupcom. 
2. Rodič/zákonný zástupca zodpovedá za pravdivé údaje uvedené v prihláške na LUS. 
3. Náklady spojené s účasťou na LUS, t.j.  náklady zahŕňajúce ubytovanie, stravu a dopravu účastníkov v zmysle 

uvedeného programu  hradí  organizátor.  
Všetky ostatné náklady vrátane nákladov spojených  s dopravou do/z Bratislavy si hradia   
účastníci individuálne. 

4. Ubytovanie účastníkov LUS je zabezpečené v ŠD Mladá garda (Račianska 103, Bratislava),  v každej bunke sa 
nachádzajú dve 1-2-lôžkové izby  s príslušenstvom.  

5. Stravovanie účastníkov LUS je zabezpečené v ŠD J. Uhra  a v jedálňach ÚZ ŠDaJ STU (podrobný rozpis je uvedený 
v programe). 

6. Doprava účastníkov medzi objektmi STU v Bratislave počas LUS je zabezpečená autobusom a MHD. 
Dopravu do Trnavy a z Bratislavy si účastníci zabezpečujú individuálne. 

7. Dozor nad účastníkmi LUS zabezpečujú pracovníci a študenti STU, a to počnúc registráciou až po ukončenie 
programu. 

8. Účastníci LUS  sú povinní riadiť sa pokynmi dozoru a pravidlami BOZP. S týmito pokynmi 
a pravidlami budú účastníci podrobnejšie oboznámení v krátkej úvodnej inštruktáži. 

9. Účastník LUS resp. jeho zákonný zástupca  je povinný informovať organizátora o akýchkoľvek skutočnostiach 
týkajúcich sa účastníka, ktoré môžu mať vplyv na jeho účasť, obzvlášť o chronických ochoreniach, užívaných 
liekoch, problémoch v správaní, potravinových alergiách. 

10. Všetky aktivity v rámci LUS sú organizované, preto sa musia všetci účastníci podriadiť spoločnému programu 
a rešpektovať pokyny organizátora. 

11. Opakované nerešpektovanie programu a pokynov organizátora, alebo hrubého porušenia disciplíny  (alkohol, 
cigarety, drogy, agresivita, neslušné správanie, a pod.) môže viesť k vylúčeniu z účasti na LUS, pričom dopravu 
domov zabezpečí rodič/zákonný zástupca na vlastné náklady.  
V prípade vzniku škody sa rodič/zákonný zástupca zaväzuje túto škodu nahradiť. 

12. Organizátor  ani jeho pracovníci nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci účastníkov (oblečenie, obuv, 
mobilné telefóny, a pod.). Nie sú povinní riešiť ich stratu alebo zničenie, či zabezpečovať ich vrátenie. 
Organizátor nezabezpečuje doručenie vecí zabudnutých vo svojich objektoch. 

13. Organizátor nepoisťuje účastníkov LUS. Každý účastník sa môže poistiť individuálne. 
 

 
 

podpísané prehlásenie je potrebné zaslať späť spolu s prihláškou 

 

 
 
 
PREHLÁSENIE 
Týmto prehlasujem, že súhlasím so záväznými podmienkami účasti, ako aj  s   následkami   plynúcimi   z  ich   porušenia. 
 

 
Podpis účastníka/ rodiča**/zákonného zástupcu**:   ..........................................................................                   

                                                                       **pokiaľ účastník  nedosiahol plnoletosť   
  

                                 
 



 

“LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV ALIAS ŠTUDUJTE S NAMI” 

Bratislava, 4. - 6. september 2019 
 

 
Program 
 
streda, 4. september 
07:30 - 08:55 REGISTRÁCIA (MTF STU, Bottova) 
09:00 - 09:55 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  
10:00 - 12:30 PREHLIADKA FAKULTY (MTF STU) 
12:35 - 13:05 obed (MTF STU) 
13:10 - 14:25 presun do Bratislavy 
14:30 - 17:00 PREHLIADKA FAKULTY (SvF STU)   
17:00 – 17:10 presun na SjF STU 
17:15 - 19:45 PREHLIADKA FAKULTY (SjF STU)   
19:50 - 20:40 presun na ŠD MG a ubytovanie 
20:45 - 21:15 večera  
21:30 - 22:00 VEČER SO ŠTUDENTAMI STU (zoznámenie/teambuilding) 

 
štvrtok, 5. september 
08:00 - 08:30 raňajky  
08:35 - 09:10 presun na FA STU 
09:15 - 11:45 PREHLIADKA FAKULTY (FA STU) 
11:50 - 12:20 presun na FEI STU 
12:25 - 12:55 obed (FEI STU) 
13:00 - 15:30 PREHLIADKA FAKULTY (FEI STU)   
15:35 - 15:45 presun na FIIT STU 
15:50 - 18:20 PREHLIADKA FAKULTY (FIIT STU)  
18:25 - 19:15 presun na ŠD MG 
20:00 - 20:30 večera  
20:40 - 22:00 VEČER SO ŠTUDENTAMI STU (workshopy) 

 
piatok, 6. september  
08:00 - 08:30 raňajky  
08:35 - 09:10 presun na FCHPT STU 
09:15 - 11:45 PREHLIADKA FAKULTY (FCHPT STU) 
11:55 - 12:25 obed (FCHPT STU)  
12:30 – 12:40 presun na ÚM STU 
12:45 - 13:45 PREHLIADKA (ÚM STU) 

14:00 - 14:45 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE (Aula D. Ilkoviča)) 
14:50 - 15:20 Malý záverečný raut s rektorom STU (vestibul Mýtna) 
 
Denný program 
Prehliadky jednotlivých fakúlt STU, spojené so zaujímavými  prednáškami a prezentáciami. 
 
Večerný program 
- odborné workshopy pripravené študentami, so zameraním podľa jednotlivých fakúlt/ústavu  
- ukážky voľnočasových aktivít a  práce v záujmových krúžkoch, študentské organizácie 
(program bude realizovaný v ŠD Mladá garda v Bratislave) 


