
YETI, s. r. o., Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, IČO: 364 000 33 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nezáväzná prihláška žiaka do systému duálneho vzdelávania 

 

ÚDAJE O ŽIAKOVI: 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Názov a adresa 

základnej školy 

 

Telefónne číslo  

E-mail  

 

 

ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU: 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Názov a adresa 

základnej školy 

 

Telefónne číslo  

E-mail  

 

 

Odbor štúdia v rámci programu duálneho vzdelávania 

Zaškrtnite výber: 

 6444 H čašník, servírka (3 roky, výučný list) 

 6445 H kuchár (3 roky, výučný list) 

 6444 K čašník, servírka (4 roky, maturitné vysvedčenie a výučný list) 
 6445 K kuchár (4 roky, maturitné vysvedčenie a výučný list) 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

           podpis uchádzača                                                          podpis zákonného zástupcu 



YETI, s. r. o., Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, IČO: 364 000 33 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Prihláška do programu duálneho vzdelávania 

 

Prílohy k prihláške: 

K prihláške prosíme pridať kópiu prihlášky na strednú školu 

 

Odoslanie prihlášky: 

Vyplnenú prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať uchádzačom a zákonným zástupcom 

a následne doručiť poštou alebo osobne na adresu: 

 

YETI, s. r. o. 

Valčianska dolina 1054 

038 35 Valča 

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je možné zaslať naskenovanú ako prílohu e-mailu na adresu 

snowland@snowland.sk 

Podpisom prihlášky potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov o skutočnosti, že moje 

osobné údaje budú použité na účely spracovania prihlášky do programu duálneho 

vzdelávania vo firme YETI, s. r.o., Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, IČO: 364 000 33 v 

súlade s § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave. Osobné údaje dotknutých 

osôb spracúva firma YETI, s. r.o., Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, IČO: 364 000 33 za 

účelom výberu vhodných uchádzačov, ktorým zabezpečí prípravu na výkon povolania v 

systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na Strednú odbornú školu obchodu a služieb, 

Stavbárska 11, 036 80 Martin, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

 

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

 

 

 

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

        podpis uchádzača                                                     podpis zákonného zástupcu 

mailto:snowland@snowland.sk

