
ŽIADOSŤ O PRIJATIE 

za člena Centra voľného času KALOKAGATIA  
 
 

Meno a priezvisko člena  .................................................................................  Dátum narodenia  ............................................. 
 

Adresa  ..........................................................................................  Škola/zamestnanie  ...................................................................... 
 

Telef. kontakt   ..............................................................................   e-mail  ............................................................................................. 
 

V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním poskytnu-
tých osobných údajov. Osobné údaje poskytujem pre potreby spracovania evidencie členov CVČ v roz-
sahu uvedenom v tlačive. 
 
 
Dátum .............................................                     Podpis zákonného zástupcu (člena) .............................................................. 
 
 

 
 

KALOKAGATIA - centrum voľného času, Strelecká 1, 917 01 Trnava 
 

ROZHODNUTIE 

o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 
poskytovanú žiakovi v školskom zariadení 

 
Podľa § 5, ods. 6 písm. c/ zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v 
zmysle neskorších predpisov vydáva riaditeľ CVČ KALOKAGATIA rozhodnutie o určení príspevku zákonného 
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť poskytnutú žiakovi v školskom zariadení, ktorého 
výšku v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní určil zriaďovateľ - mesto Trnava - všeobecne 
záväzným nariadením č. 399, čl. 4, ods. 2, takto: 

 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

  a) zákonný zástupca mesačne sumou   4,50  € 
  b) dospelá osoba mesačne sumou    8,00  € 
 
Poplatok účastníka sa stanovuje na jeden záujmový útvar a je podľa § 2, ods. 1, písm. f/ zákona NR SR č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zdrojom financovania CVČ a nie je ho 
možné použiť na iné účely. 
 
 
Názov záujmového útvaru  ............................................................................................................................................................. 
 
Vzdelávací poukaz áno – nie       

Poplatok   ......................................... zaplatený dňa   ...................................... 
 
               
         

V Trnave dňa   ...................................................       Mgr. Andrej HAVLÍK  
                riaditeľ K-CVČ 



KALOKAGATIA – centrum voľného času, Strelecká 1, 917 00 TRNAVA 
 

Trnava 2. 9. 2016 
 
 
 
 
 

VEC         Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do centra voľného času 
 
 
 
Riaditeľ Kalokagatia – centra voľného času v Trnave ako príslušný orgán podľa § 5, ods. 6, písmeno 
a, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
 

prijíma 
 
 
 

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

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

Adresa trvalého bydliska :  ................................................................................................................ 

 
Odôvodnenie : 

V zmysle § 47, ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o Správnom konaní sa odôvodnenie neuvádza vzhľadom 
k tomu, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo. 
 
Poučenie : 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie riaditeľovi Kalokagatie – CVČ do 15 dní odo dňa 
doručenia. 
 
Rozhodnutie dostanú : 

1. Kalokagatia – centrum voľného času 
2. Zákonný zástupca dieťaťa. 

 
 
 
 
........................................................... 
       podpis zákonného zástupcu                                                        Mgr. Andrej HAVLÍK 

                 riaditeľ K - CVČ 

 



KALOKAGATIA – centrum voľného času, Strelecká 1, 917 00 TRNAVA 
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2. Zákonný zástupca dieťaťa. 

 
 
 
 
........................................................... 
       podpis zákonného zástupcu                                                        Mgr. Andrej HAVLÍK 

                 riaditeľ K - CVČ 

 


