
Prihlášky evidujeme do 26.9.2022 

Originál prihlášky  prosíme vhodiť do poštovej schránky v CVČ 

 
Názov záujmového útvaru 1                         

 

Názov záujmového útvaru 2    

 

Názov záujmového útvaru 3      

 

Meno a priezvisko dieťaťa:.......................................................................................................... 

Dátum narodenia ..............................................                                Vek: ........................... 

Adresa trvalého pobytu dieťaťa: 

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

Škola...................................................................................................trieda................................ 

Vzdelávací poukaz: ÁNO/NIE Číslo vzdelávacieho poukazu ........................................... 

 

Meno a priezvisko: otca..............................................  Zamestnávateľ....................................... 

Meno a priezvisko: matky...........................................  Zamestnávateľ......................................  

Tel. kontakty:   otec ..................................................... matka ................................................... 

E mail:.......................................................................................................................................... 

Vyhlásenie zákonného zástupcu. 

 Informovaný súhlas podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.§2 bod y) 

1.  Zaväzujem sa, že zaplatím ročný príspevok ( alebo  2-krát polročne) po zverejnení 

pokynov na web stránke CVČ). 

2.  Zaväzujem sa, že v prípade výskytu choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí 

oznámim riaditeľke CVČ, že v rodine  je nariadené karanténne opatrenie. 

3. Súhlasím s poskytnutím osobných údajov dieťaťa za účelom evidencie dieťaťa ako člena 

záujmového útvaru v Centre voľného času Šurany, podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zverejnením fotografií z činnosti záujmového útvaru na web stránke CVČ, 

web stránke, facebooku a v médiách.  

Prehlasujem, že dieťa po skončení krúžku pôjde domov:  

a) samé  

b) s rodičom, súrodencom, starým rodičom 

c) iné .............................................................. 

CVČ Šurany informuje zákonného zástupcu, že dieťa v ZÚ CVČ nie je poistené a z hľadiska 

hygieny a bezpečnosti práce dieťa do CVČ má  prichádzať vhodne oblečené (primerane 

počasiu) a nosiť si prezúvky. 

 

V Šuranoch dňa..........................................                 .................................................. 

        podpis zákonného zástupca 

 
 

Ž I A D O S Ť o prijatie dieťaťa do záujmového útvaru 

v školskom roku 2022/2023 

 
Centrum voľného času Šurany 
Na vŕšku 24, 942 01  Šurany  

Mobil: 0911 726 808, 0918 802 064 
IČO školy/ školského zariadenia: 37861069 

e-mail: cvcsurany@gmail.com 
web: www.centrumvolnehocasusurany.sk 

Prihláška je k dispozícii aj na WEB stránke CVČ:  

www.centrumvolnehocasusurany.sk/akcie/ 

 

 

 

http://www.centrumvolnehocasusurany.sk/
http://www.centrumvolnehocasusurany.sk/akcie/


 

                                       

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                     príloha k žiadosti 

v zmysle ust. §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 Ja, dole podpísaný zákonný zástupca 

meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1: ........................................................................... 

meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2: ...........................................................................   

Člena/ky ZÚ: meno a priezvisko:   ....................................................................................... 

dátum narodenia:..................................  Názov ZÚ/skr.:  ......................................................     

  
týmto dávam/-e Centru voľného času, Na vŕšku 24, 942 01  Šurany,  

IČO: 37861069, dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:   

 

1.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením osobných údajov člena ZÚ  (meno, priezvisko, 

dátum narodenia, zariadenie) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré 

sú potrebné na zaradenie člena ZÚ do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;     

2.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, 

respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov člena ZÚ (meno, priezvisko, názov 

ZÚ, šk. zariadenie, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. web stránka mesta a na fb, 

www.centrumvolnehocasusurany.sk, fb stránka: Centrum voľného času Šurany, a pod.   

3.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov člena ZÚ (meno, 

priezvisko, názov ZÚ, šk. zariadenie) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych  

súťažiach;          

4.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok člena ZÚ z akcií 

a podujatí CVČ, akadémií, športových a iných súťaží, na www.centrumvolnehocasusurany.sk, fb 

profile: Centrum voľného času Šurany.  

Doba trvania súhlasu:  

Predmetný súhlas sa udeľuje na školský rok 2022/2023.. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých 

v bode 4. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod 

súhlasu písomne odvolať. 

Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 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) a zákonom SR  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon 

o ochrane osobných údajov“).  

 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov a 

ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 

Vyhlásenie: 

Ako zákonní zástupcovia uvedeného dieťaťa/ žiaka týmto čestne vyhlasujeme, že uvedené 

údaje sú pravdivé a úplné. 

Ďalej čestne vyhlasujeme, že súhlas na započítanie  do zberu údajov v zmysle    § 7a) ods. 5 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov sme poskytli len jednému školskému zariadeniu, a to Centru voľného času 

v Šuranoch.  

Čestne vyhlasujem, že som sa informoval o pokynoch o dodržiavaní hygienických  opatrení 

pri príchode dieťaťa do CVČ,  ktoré sú uvedené na WEB stránke CVČ Šurany:  

www.centrumvolnehocasusurany.sk  
  

Dátum: ...............................  ............................................................ 

 
                                                  vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1 

 

Dátum: ...............................  ............................................................  
                                                  vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2 
 

http://www.centrumvolnehocasusurany.sk/
http://www.centrumvolnehocasusurany.sk/
http://www.centrumvolnehocasusurany.sk/

