
Centrum voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce 

                           0577321723                  cvcml@centrum.sk 

Ž I A D O S Ť 

o prijatie do Centra voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce 

v školskom roku .................................................... 

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej 

činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe 

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

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

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

Škola : ...................................................................... Trieda : ........................................... 

Krúžok, športová , kultúrna aktivita pri CVČ Medzilaborce : ............................................ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu : ........................................................................ 

Kontakt zákonného zástupcu tel. : ........................ email : .............................................. 

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

        podpis zákonného zástupcu 

Vyjadrenie zákonného zástupcu, 

 Súhlasím, aby môj syn – dcéra bol/a členom CVČ Medzilaborce 

1. Svojim podpisom beriem na vedomie, že moje nie je v CVČ poistené voči úrazom a krádeži. 

2. Súhlasím s členstvom v Rodičovskom združení pri CVČ Medzilaborce 

3. V zmysle zákona 18/2018 Z. z. o Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracovaním osobných údajov dieťaťa CVČ 

Medzilaborce. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených 

lehôt a následne dané na likvidáciu. 

4. V zmysle § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a na základe VZN Mesta Medzilaborce č. 2/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce sa určuje  výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou  CVČ nasledovne: 

  Na dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy  sumou 2 €/ mesiac. Ak 

žiak, študent, ktorý do 25. septembra príslušného šk. roka odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz 

je oslobodený od platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. 

 Na dospelú osobu sumou 4,00 €/ mesiac 

5. Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku  do centra, ak o skončenie dochádzky 

písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. 

Dátum prijatia prihlášky : ................                            

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

podpis zákonného zástupcu        podpis riaditeľa CVČ  

mailto:cvcml@centrum.sk

