
Centrum voľného času, A. Kmeťa 530/8, 95701 Bánovce nad Bebravou 
 web:www.cevecko.sk, e-mail: cvc@cevecko.sk, t.č.:0387602454 

 

ŽIADOSŤ 

o prijatie do Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou, šk. rok ............... 
 

Názov činnosti 

Záujmový útvar, klub, kurz, aktivita, sústredenie   

 

 

 

 

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

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

Adresa TRVALÉHO pobytu dieťaťa:.......................................................................................................... .................................... 

Škola............................................................                                Trieda................................ 

Vzdelávací poukaz: ÁNO/NIE  ( správne označiť krúžkom)  

 

Meno a priezvisko rodiča/ zákonného zástupcu ……………………………………………. 

Telefónne kontakt na rodičov/ zákonných zástupcov ……………………………………… 

Telefónny kontakt na dieťa …………………………………………………………………. 

E- mail rodiča/ zákonného zástupcu ………………………………………………………… 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti:  PLATÍ PRE ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ ZÚ 

 

Súhlas lekára:………………………………………………………………… 

Prehlasujem, že dieťa po skončení krúžku pôjde domov  

a) samé  

b) s rodičom, súrodencom, starým rodičom 

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

 

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

Odovzdaním podpísanej Žiadosti súhlasím s podmienkami účasti na  činnosti v Centre voľného času v Bánovciach nad 

Bebravou vrátane čiastočnej úhrady nákladov spojených s činnosťou na základe požiadaviek CVČ a VZN mesta Bánovce 

nad Bebravou. 

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

skutočnosť riaditeľstvu CVČ. 

3. UPOZORNENIE : Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Bánoviec nad Bebravou hradia členský poplatok 

na základe VZN č.72 o určení príspevku zákonného zástupcuna čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach. 
 

Rodič /člen CVČ starší ako 18 rokov, svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským poriadkom CVČ,  

ktorý je sprístupnený na webovej stránke CVČ www.cevecko.sk a v priestoroch CVČ a súhlasí s jeho podmienkami. 

 
CVČ Bánovce nad Bebravou informuje rodiča/ zákonného zástupcu, že dieťa prihlásené na základe žiadosti do CVČ je 

poistené a z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce má prichádzať na činnosť vhodne oblečené a nosiť si prezúvky. 
 

 

 

 

 
V Bánovciach nad Bebravou dňa..........................................                              .................................................. 

                           podpis rodiča/ zákonného zástupcu 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

   

  

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

 

 Dole podpísaný rodič / zákonný zástupca  ( meno a priezvisko) ................................................................................................ 

 

Meno a priezvisko dieťaťa, prihlásené na základe žiadosti       ............................................................................................... 

 

 (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytujem súhlas  na spracovanie osobných údajov spracúvaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia EP 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), a zákonom č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 2 ods.y) zákona č.  245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom potvrdzujem, že som bol riadne poučený o 

dôsledkoch svojho súhlasu. 

 

Súhlasím –   Nesúhlasím s fotografovaním a videonahrávaním, zverejňovaním na internete, FB a webovej stránke organizácie. 

 

Centrum voľného času však nezodpovedá za zverejnenie fotografií a videonahrávok z otvorených školských, mestských akcií a 

súťaží mimo CVČ Bánovce nad Bebravou.  

 

Súhlasím – nesúhlasím so zverejňovaním výsledkov výchovno – vzdelávacej činnosti a mimoškolskej činnosti ( meno, 

priezvisko, vek) na stránkach masmediálnych komunikačných prostriedkov 

 

Súhlasím -  Nesúhlasím s uvedením osobných údajov člena ZÚ  (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, zariadenie) na 

súpisku pre rôzne mimoškolské súťaže, výstavy, sústredenie, ktoré sú potrebné na zaradenie člena ZÚ do jednotlivých súťažných 

kategórií aj podľa veku a pre prípadné použitie v rámci komerčného poistenia. 

 

Súhlas – nesúhlas označiť podčiarknutím. 

 

Doba trvania súhlasu:  

Predmetný súhlas sa udeľuje na obdobie: školský rok 2020/2021  

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.  

 

Prehlásenie prevádzkovateľa : Mesto Bánovce nad Bebravou 

Prevádzkovateľ zverejnil všetky povinné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov 

 na www.banovce.sk/samospráva/ochrana osobných údajov 

 V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie 

 možné prevziať v papierovej podobe na MsÚ Bánovce nad Bebravou 

 

Vyhlásenia zákonných zástupcov: 

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami 

uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.  

 

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

 

Podpis rodiča/ zákonného zástupcu ………………………………………… 

http://www.banovce.sk/samospráva/ochrana

