
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 č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 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, ktorým 
sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018 dobrovoľne súhlasím so správou, 
spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov a fotodokumentáciou v rozsahu potreby prevádzkovateľom 
Centrum voľného času Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava uvedených v prihláške, ktorý som poskytol za účelom 
prihlásenia sa do záujmového útvaru organizovaného Centrom voľného času Kalokagatia a počas priebehu záujmového 
útvaru. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích 
krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje 
budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. 
 
 
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 zákona  č. 245/2008 Z.z., § 141 ods. 6 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach a v súlade so 
VŠEOBECNÝM ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava takto : 
 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

  a) zákonný zástupca mesačne sumou    6,00  € 
  b) dospelá osoba od 18 rokov mesačne sumou            10,00  € 
 
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 možné 
použiť ho na iné účely. 
 
 
Názov záujmového útvaru  ............................................................................................................................................................. 
 

Vzdelávací poukaz áno – nie       

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



 
Strelecká 1, 917 01 TRNAVA 
033/3236695  - riaditeľ 
033/3236699  - fax 
033/3236696  - zástupkyňa riaditeľa 
033/3236697  - pedagogické oddelenie 
033/3236694  - hospodárske oddelenie 
e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com 
web: http://cvc.trnava.sk  

 

 
Trnava 2. 9. 2019 

 
 
 
 

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 
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