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Žiadosť o duálne  vzdelávanie v Groupe PSA Slovakia s.r.o. 

1. Vypĺňa uchádzač (žiak) a zákonný zástupca: 
 

Meno a priezvisko uchádzača (žiaka):  

Dátum narodenia uchádzača (žiaka):  

Názov a adresa ZŠ: 
 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu 
uchádzača: 
 

 

Ulica, číslo domu: 
 

 

PSČ, mesto: 
 

 

Telefónne číslo zákonného zástupcu: 
 

 

E-mail zákonného zástupcu: 
 
 

 

Telefónne číslo uchádzača (žiaka): 
 

 

E-mail uchádzača (žiaka):  
 

 

 

 

2. Prosíme  vypíšte názov strednej odbornej školy a  vyznačte študijný odbor, v ktorom 
chce uchádzač (žiak) absolvovať duálne vzdelávanie: 

 

   ☐  Autoopravár – elektrikár (2487 H 02) 

          SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 

          SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta 

Názov SOŠ: 
 

 

Adresa SOŠ: 
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  ☐  Autoopravár – karosár (2487 H 03) 
 
          SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 

          SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta 

   ☐  Mechanik – elektrotechnik  (2697 K) 
  
        SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava 
  
   ☐  Mechanik – mechatronik  (2679 K) 
  
         SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta 
 

3. Prílohy k žiadosti: 

a.) kópia prihlášky na strednú školu 

b.) fotografia uchádzača (žiaka) – akýkoľvek formát  

 

Dňa: 

 Podpis uchádzača (žiaka):                                                  Podpis zákonného zástupcu: 

 

Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a/alebo zákonného zástupcu (ďalej len „osobné údaje dotknutej osoby“) 
v rozsahu, v akom sú poskytnuté, budú spracúvané spoločnosťou PCA Slovakia, s.r.o., IČO: 36 256 013, sídlo: 
Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 
č. 14325/T ako prevádzkovateľom, v súlade s ust. článku 6 ods. 1 písm. b) 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“), za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na duálne vzdelávanie. Poskytnuté údaje 
budú spoločnosťou PCA Slovakia, s.r.o. uchovávané počas trvania výberového konania. 

 
4. Zaslanie žiadosti: 

POŠTOU 
Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača a spolu s 
prílohami doručiť poštou na adresu: 
PCA Slovakia s.r.o. 
oddelenie vzdelávania  
Automobilová ulica 1 
917 01 Trnava 
 
ELEKTRONICKY 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné naskenovať a spolu s prílohami zaslať na e-mailovú 
adresu: skolenia@mpsa.com. Do predmetu správy napíšte „Duálne vzdelávanie“. 


