
 

 

                         

Cirkevné centrum voľného času Rozkvet 

Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica 

tel. 042/426 1935 

e-mail: ccvc.rozkvet@gmail.com 
 

 

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do záujmového útvaru v školskom roku 2022/2023 
 

Názov záujmového útvaru 1 

 

Názov záujmového útvaru 2    

 

Meno a priezvisko ...................................................................................................................... 

Dátum narodenia ............................... 

Adresa trvalého pobytu dieťaťa: 

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

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

 

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

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

Tel. kontakt............................................................................................................................... 

Email............................................................................................................................. 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu. 

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

1. Súhlasím, aby môj syn/dcéra navštevoval/a záujmovú činnosť v CCVČ pri farnosti Považská Bystrica – Rozkvet, 

pričom rešpektujem výchovno-vzdelávací program v súlade s rímskokatolíckym vierovyznaním. 

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

v rodine  je nariadené karanténne opatrenie. 

3. Súhlasím s poskytnutím osobných údajov dieťaťa za účelom evidencie dieťaťa ako člena záujmového útvaru v Cirkevnom 

centre voľného času Rozkvet, podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zverejnením fotografií  z činnosti 

záujmového útvaru na web stránke a v médiách. 

4. Zaväzujem sa uhradiť všetky škody zapríčinené úmyselne alebo z nedbalosti. 

 

Prehlasujem, že dieťa po skončení krúžku pôjde domov  

a) samé  

b) s rodičom, súrodencom, starým rodičom 

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

CCVČ Rozkvet informuje zákonného zástupcu, že dieťa v ZÚ CCVČ nie je poistené a z hľadiska hygieny 

a bezpečnosti práce dieťa do CCVČ Rozkvet  má  prichádzať vhodne oblečené a nosiť si prezuvky. 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici , dňa............................                                .................................................. 

                      podpis zákonného zástupca 

 

 

 

 

 

 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Poskytnuté CVČ podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov. 

 

 

ÚDAJE 

O ČLENOVI  ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU 
(dieťa, žiak, iný člen) 

O JEHO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH 

 

Meno a priezvisko 

 

  

 

Dátum narodenia 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Adresa trvalého 

bydliska 

 

  

 

Kontakt (telefón, 

email) 

 

  

 

 

 

 

NÁZOV CVČ, PRE KTORÉ JE ČESTNÉ VYHLÁSENIE URČENÉ 

Cirkevné centrum voľného času, Rozkvet 2047, Považská Bystrica 

Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov za vyššie uvedené dieťa som 

poskytol/poskytla len uvedenému centru voľného času. 

V prípade uvedenia nepravdivých údajov som si vedomý/á porušenia § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto uvedie 

nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce.  Za tento priestupok 

možno uložiť pokutu do 165 eur . 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa .............................................. 

 

 

Podpisy zákonných zástupcov, alebo plnoletého člena ZÚ ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Cirkevné centrum voľného času Považská Bystrica – ROZKVET 

Hromadný informovaný súhlas  zákonného zástupcu dieťaťa 
V zmysle § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. a v spojení s predpismi vyhlášky 306/2009 Z. z. o centrách voľného času,  

§6 - §9,  Vás informujeme, že v školskom roku 2022/2023 bude  naše školské zariadenie na základe schváleného  

výchovného programu  organizovať viaceré školské akcie ako sú: 

- exkurzie a návštevy inštitúcií, 

- návštevy kultúrno-spoločenských predstavení (divadlo, kino, výstavy, náboženské podujatia a oslavy 

v miestnej farnosti, slávnostné akadémie a pod.), 

- exkurzie a vychádzky do prírody a do blízkeho okolia a susedných obcí,  

- plánované akcie  organizované v areáli CCVČ, 

- športové, sezónne pohybové aktivity a aktivity s dopravnou tematikou mimo areál CCVČ, 

- environmentálne akcie, 

- aktivity zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu, 

- aktivity zamerané na osobnostný, duchovný, náboženský  a sociálny rozvoj dieťaťa. 

Bližšie informácie o týchto akciách  budú zverejnené vopred oznamom na nástenke v  CCVČ, na nástenke pri Kaplnke 

sv. Heleny, vo farskom kostole Panny Márie Lasaletskej na Rozkvete a na webovom sídle školy.  Účastníci akcií budú 

vždy poučení o bezpečnom správaní. 

Riziká spojené s účasťou na týchto aktivitách 

- bežný úraz pri chôdzi a pri vykonávaní aktivít, 

- úraz, poranenie spôsobené hmyzom a zvieratami, 

- úraz v dopravnom prostriedku, 

- dopravná nehoda, 

- nevoľnosť v dopravnom prostriedku, 

- bežné ohrozenie vplyvom počasia (dážď, slnko…), 

- strata osobných vecí dieťaťa, 

- nevoľnosť alebo zdravotné ťažkosti z požitia zakúpeného občerstvenia, 

- neskorší návrat spôsobený technickými príčinami,  

- oddialenie sa od skupiny, následná dezorientácia – zablúdenie , alebo iné nepredvídané riziká. 

Vzhľadom na vyššie uvedené  riziká   je zákonný zástupca dieťaťa povinný 

- zabezpečiť vhodný odev a obuv podľa počasia,  

- nedávať deťom peniaze a hodnotné veci, 

- pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa, 

- zabezpečiť deťom plecniak, pršiplášť, nápoj  a pod. 

Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa 
Som si vedomý/á/ právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a/, aby sa môj/a/  syn/dcéra 

zúčastnil/a/ hore uvedených akcií. 

Potvrdzujem, že som bol/a/ oboznámený/á / s obsahom informovaného súhlasu a bol/a/ som riadne poučený/á/  o 

dôsledkoch svojho súhlasu.  

 

Vyjadrujem súhlas s účasťou dieťaťa 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa  

na akciách organizovaných  CCVČ Rozkvet, pričom súhlasím s tým, že o podrobnostiach sa dozviem pri každej akcii 

zvlášť formou oznamu na nástenke v CCVČ alebo na webovom sídle školského zariadenia. 

V Považskej Bystrici, dňa 

Meno a priezvisko zákonného 

zástupcu dieťaťa 

 

Podpis zákonného zástupcu  

Na akcie, ktoré nie sú zahrnuté v tomto hromadnom informovanom Vám bude poskytnutý  samostatný informovaný 

súhlas. 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici                                                                         

 

                                                                                         

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#f6672993
https://www.dokostola.sk/kostol/farsky-kostol-panny-marie-lasaletskej


 

Prevádzkovateľ: Cirkevné centrum voľného času Rozkvet  
Sídlo   Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica 

IČO:   42 145 937 

Kontakt:  042/ 426 19 35, 0911 425 955 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca žiaka)  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

Žiak  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

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

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: 

 

1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci 

žiakovi v Cirkevnom centre voľného času Rozkvet počas záujmovej činnosti i mimo Cirkevného centra 

voľného času na výletoch, exkurziách, súťažiach, táboroch a iných podujatiach organizovaných 

prevádzkovateľom 

                  súhlasím – nesúhlasím  

 

2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke, školské a mimoškolské 

aktivity: meno, priezvisko, dátum narodenia, školské zariadenie, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka 

do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku 

                          súhlasím – nesúhlasím  

 

3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, záujmový krúžok, 

školské zariadenie pre ubytovanie, pre potreby hromadného poistenia žiakov, cestovné zľavy, zľavy do 

múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií na výletoch, kurzoch a iných akcií  organizovaných 

Cirkevným centrom voľného času 

               súhlasím – nesúhlasím  

 

4. zverejňovania výsledkov športových podujatí vrátane diplomov na webovom sídle prevádzkovateľa 

https://saletinirozkvet.webnode.sk/, príp. na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ 

SR, v priestoroch verejne prístupných v budovách školského zariadenia (chodby, vestibuly, nástenky), 

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, záujmový krúžok, názov školského zariadenia 

         súhlasím – nesúhlasím  

 

5. zverejňovania výsledkov predmetových olympiád a iných súťaží vrátane diplomov na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://saletinirozkvet.webnode.sk/, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR, v priestoroch 

verejne prístupných v budovách školského zariadenia (chodby, vestibuly, nástenky), budovách 

zriaďovateľa (kostol, fara), farských vonkajších informačných tabuliach a farskom časopise v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia, záujmový krúžok, názov školského zariadenia 

          súhlasím – nesúhlasím 

 

6. zverejňovania fotografií, videí  a vystúpení žiaka z rôznych akcií týkajúcich sa Cirkevného centra 

voľného času na webovom sídle prevádzkovateľa https://saletinirozkvet.webnode.sk/ na sociálnych 

https://saletinirozkvet.webnode.sk/
https://saletinirozkvet.webnode.sk/
https://saletinirozkvet.webnode.sk/


sieťach prevádzkovateľa https://www.facebook.com/SaletiniRozkvet/, v priestoroch verejne prístupných 

v budovách školského zariadenia (chodby, vestibuly, nástenky) a budovách zriaďovateľa (kostol, fara), 

farských vonkajších informačných tabuliach, propagačných materiáloch a farskom časopise v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia, záujmový krúžok, názov školského zariadenia 

                súhlasím – nesúhlasím 

  

7. s uverejňovaním literárno-dramatických, tanečno-pohybových, výtvarných, hudobných, ručných prác – 

na webovom sídle prevádzkovateľa https://saletinirozkvet.webnode.sk/, v priestoroch verejne 

prístupných v budovách školského zariadenia (chodby, vestibuly, nástenky), budovách zriaďovateľa 

(kostol, fara), farských vonkajších informačných tabuliach, farskom časopise a na sociálnych sieťach 

prevádzkovateľa https://www.facebook.com/SaletiniRozkvet/ v rozsahu meno, priezvisko, dátum 

narodenia, záujmový krúžok, názov školského zariadenia 

                súhlasím – nesúhlasím 

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  v školskom 

roku 2022/2023 do skončenia nepretržitej školskej dochádzky žiaka u prevádzkovateľa najmä do ukončenia 

dochádzky, odhlásením žiaka alebo prestupom žiaka. 

  

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 

spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na 

archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky 

a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, 

právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, 

právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že 

u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie 

informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie 

poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho 

sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho 

súhlasu. 

 

 

V ....................................  dňa  ................................... 

 

 

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

                podpis zákonného zástupcu žiaka 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SaletiniRozkvet/
https://saletinirozkvet.webnode.sk/
https://www.facebook.com/SaletiniRozkvet/

