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Príloha č. 3 k žiadosti o posúdenie za spoľahlivú osobu 

Priebeh zamestnania, vzdelávania a akýchkoľvek časových 
medzier v nich 

Dolu podpísaný/á ................................................, rodený/á ..........................................., 

narodený/á dňa ............................. v ............................................................................................., 

trvale bytom .......................................................................  uvádzam priebeh zamestnania 

a vzdelávania chronologicky až po súčasnosť, vrátane  akýchkoľvek  časových medzier1 v 

období počas najmenej 5-tich predchádzajúcich rokov a uvedenia štátu pobytu2: 

OD 
deň, mesiac 
a rok 

DO 
deň, mesiac 
a rok 

funkcia a názov 
zamestnávateľa / školy, 
prípadne úradu práce 

mesto a štát štát pobytu2 
ÁNO / NIE 

Dňa  .......................... v ......................................... 

........................................................ 
podpis posudzovanej osoby 

1 Časová medzera v priebehu zamestnania alebo vzdelávania znamená akúkoľvek medzeru v trvaní viac ako 28 
dní. Školské prázdniny sa neuvádzajú, nakoľko žiakom / študentom ZŠ a SŠ je osoba až do 31. 8. 
VŠ štúdium končí dňom štátnych skúšok. 
2 Štát pobytu je akákoľvek krajina, v ktorej mala posudzovaná osoba pobyt nepretržite počas 6 mesiacov alebo 
dlhšie. 
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