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ŽIADOSŤ o prijatie 
za člena centra voľného času na školský rok  

 

Meno a priezvisko člena: ______________________________________________ Rodné číslo:____________________________________ 

Adresa:________________________________________________ Škola / zamestnanie:__________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:_________________________________________________________________________________ 

Tel. kontakt: _____________________________________________ e-mail: ___________________________________________________ 

 

Názov záujmového útvaru: _________________________________________________________________________________________ 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov. pre 

potreby spracovania evidencie členov CVČ v rozsahu uvedenom v tlačive „Žiadosť o prijatie za člena CVČ.“ 

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa zodpovedá uvedenému druhu činnosti daného záujmového útvaru. 

Súhlasím, aby fotodokumentácia z činností a akcií v CVČ mohla byť použitá na propagáciu CVČ v tlači, na web stránke 
CVČ.  

Súhlasím, aby sa môj syn/dcéra sa zúčastnil/a všetkých aktivít organizovaných všetkých aktivít CVČ JUNIOR Bojnice. 

Podľa § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, sa informovaným súhlasom rozumie písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa 
okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.  
 
 

 

       Podpis zákonného zástupcu (člena) ______________________ 

 

Vzdelávací poukaz áno – nie 

 

 

 

 

 

 

 

Druhú časť nevyplňovať, len podpísať ! 
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Meno a priezvisko zákonného zástupcu : ________________________________________________________________________________ 

Adresa : __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vec: Rozhodnutie o prijatí do CVČ č.                             
  

 Podpísaná Mgr. Júlia Biskupičová, riaditeľka Centra voľného času oznamujem, že na základe § 5 ods. 6  písm. a) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som 

rozhodla takto: 
 

Prijímam do CVČ  

Vaše dieťa menom : _______________________________________________________________________________________________ 

 

Toto rozhodnutie platí pre školský rok  

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie riaditeľovi CVČ do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia. 
 

 

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupcu: __________________________________    Mgr. Júlia Biskupičová

                  riaditeľka  CVČ 
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