
                                           
                     Centrum voľného času, Orgovánová  5, 040 11 Košice 

 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru 
 

 

Názov záujmového útvaru :   Ľudové tance                                      Kód ZU:  __________ 

 

Deň : __________________ Čas : ______________ Miesto: _________________________ 

 

Meno : _________________________  Priezvisko : ________________________________ 

 

Dátum narodenia : _______________________   

 

Trvalé bydlisko : ____________________________  ______________  ________________ 
názov ulice a popisné číslo   PSČ   mesto 

 

Kontaktné údaje : 
 

Matka: t.č. : _____________________ email: _____________________________________ 

 

Otec:    t.č. : _____________________ email: _____________________________________ 

 

Odchod z činnosti: čas ______________ samé/ doprovod ___________________________ 
                                                                                                                 uviesť meno 

 

Číslo vzdelávacieho poukazu:  ________________________________________________ 

 
Odovzdávam súhlas na započítanie do zberu údajov pre Centrum voľného času, 

Orgovánová 5, Košice. Som si vedomá(ý), že takýto súhlas môžem odovzdať iba jednému centru 

voľného času na jeden záujmový útvar        Áno            Nie    
 

Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou ZÚ je  _________________________________  
                                                                                                                   (vypĺňa ped.zamestnanec, podpis) 

 

Vedúci ZÚ : PaedDr. Lenka Adzimová                   ______________  ________________ 
čitateľne meno a priezvisko   dátum           podpis 

 

 

 

V Košiciach,  dňa .........................               ........................................................... 
                                                                                           vlastnoručný podpis zákonného zástupcu 

 

 

Pokyny k vypĺňaniu čiastočnej úhrady nákladov za záujmovú činnosť 

 

Zakrúžkujte áno ak tento súhlas odovzdávate Centru voľného času so sídlom na Orgovánovej 5, Košice. Ak 

ste súhlas na započítanie údajov odovzdali inému Centru, zakrúžkujte nie.  

Pedagogický zamestnanec zapíše čiastočnú úhradu podľa týchto pravidiel –  

A - Dieťa platí mesačne 4€ ak spĺňa tieto kritéria –  

a) Dieťa je narodené v rozpätí 2003 – 2012 (k 1.1. 2018 dovŕšilo  5 - 15 rokov) 

b) Dieťa má trvalé bydlisko v meste Košice 

c) Rodič odovzdal súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ Orgovánová 5 Košice    

d) Vybraný záujmový útvar je prvým záujmovým útvarom, ktoré dieťa bude navštevovať 

e) Ak dieťa odovzdá CVČ aj vzdelávací poukaz do 21.9.2018 - úhrada sa zníži na 2 €. 

B - V prípade, že dieťa má trvalý pobyt v inej obci ako je mesto Košice a obec poskytne mestu finančné prostriedky 

na záujmové vzdelávanie konkrétneho dieťaťa, úhrada čiastočných nákladov je tiež vo výške 4€ mesačne, alebo po 

odovzdaní vzdelávacieho poukazu sa úhrada zníži na 2 € mesačne. 

C - V prípade , že dieťa nespĺňa hociktorý s bodov a-d , čiastočná úhrada nákladov je vo výške 11 € mesačne. 

 

 



Súhlas zákonného zástupcu 
pre záujmový útvar 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice (ďalej len CVČ) 

zastúpený: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka CVČ Košice   IČO: 035542781  

Dolu podpísaný/-á zákonný zástupca (meno a priezvisko):  

 

________________________________________________________________________________ 

dieťaťa: 

________________________________________________dátum narodenia: __________________ 

 

SÚHLASÍM: 

1. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé 

bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu, prítomnosť k pedagogickej dokumentácii v rámci 

centra voľného času.     

 ÁNO      NIE 

2. s poskytnutím a uskladnením vzdelávacieho poukazu a tomu náležitých údajov na dokumente  ako 

číslo vzdelávacieho poukazu, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, školu dieťaťa, 

ktoré sú nevyhnutné pri registrovaní vzdelávacieho poukazu Centrom voľného času, Orgovánová 5, 

Košice.   

 ÁNO      NIE 

3. s uvedením osobných údajov dieťaťa na súpisku pre rôzne súťaže: meno, priezvisko, dátum 

narodenia, CVČ, ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých súťažných kategórií aj 

podľa veku      

 ÁNO      NIE 

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, CVČ pre zľavy do múzea, 

divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas aktivít v rámci záujmovej činnosti. 

 ÁNO      NIE 

5. uverejňovaním literárnych, výtvarných,  hudobných, ručných prác s uvedením mena, priezviska 

dieťaťa na webovom sídle CVČ www.cvckosice.sk a na facebooku CVČ 

https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896/ 

 ÁNO      NIE 

6. s uverejnením mena, priezviska, názvu súťaže a umiestnenia v súťaži, CVČ                                                 

pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach na webovom sídle CVČ 

www.cvckosice.sk.  

 ÁNO      NIE 

7. uverejňovaním fotografií, videonahrávok z činnosti detí zo záujmových útvarov, alebo aktivít 

organizovaných CVČ na webovom sídle CVČ www.cvckosice.sk a na facebooku CVČ 

https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896/ 

 ÁNO      NIE 

Čestne prehlasujem, že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou,                            

som uviedol presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie 

neboli pravdivé alebo boli zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

Môj súhlas
1
 je dobrovoľný a trvá do 31.8.2020, súhlas je platný na dané obdobie aj v prípade 

odhlásenia dieťaťa z činnosti.  

 

 

 

Dátum:       _________________________________________ 

                     vlastnoručný podpis zákonného zástupcu dieťaťa  

 

                                                 
1 1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 
dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

http://www.cvckosice.sk/
https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896/
http://www.cvckosice.sk/
http://www.cvckosice.sk/
https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896/

