
Centrum voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 

 tel. kontakt: 0911 866 032,  www.spisskevlachy.sk/cvc, facebook: cvč Spišské Vlachy 

______________________________________________________________________ 

 

Ž i a d o s ť   o   p r i j a t i e  d o  CVČ  v šk. r. 2018/2019 
 

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 

 

Názov záujmového krúžku:.................................................................................................................. 

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

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

Adresa: ................................................................................................................................................... 

Škola (MŠ, ZŠ, SŠ) ...................................................................... Trieda: ............................................. 

Meno zákonného zástupcu: ......................................................... Tel.. kontakt: ...................................... 

         

Súhlasím, aby moje dieťa pracovalo v uvedenom záujmovom útvare – krúžku a súčasne 

potvrdzuje, že som bol(a) oboznámený(á) s VZN Mesta Spišské Vlachy  č. 4/2015 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so záujmovou činnosťou v kalendárnom roku. Beriem na 

vedomie, že v prípade neuhradenia stanoveného poplatku (polročná alebo celoročná úhrada pri 

odovzdaní prihlášky) bude dieťa vylúčené z krúžku. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a 

Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Samotný súhlas je súčasťou prihlášky a je potrebné ho vyplniť a podpísať. 

* Odhlásenie zo ZÚ : odhlášku podpísanú rodičom dať vedúcemu krúžku, alebo vedúcej strediska. 

* Poplatok za členstvo v  KAŽDOM  ZÚ je 2,10- €  mesačne. (členovia nad 18 rokov  6,- €).  

POZOR: členovia z obcí, ktorých zástupcovia neboli ochotní uhradiť čiastočné náklady 

na dieťa – budú musieť k členskému poplatku zaplatiť ešte 5,40- € mesačne! 

 

ÚHRADA ČLENSKÉHO  POPLATKU  JE POLROČNE (10,50) ALEBO  ROČNE (21,-)!!! 

Čestné prehlásenie: Zákonný zástupca dieťaťa týmto čestne prehlasujem, že súhlasím, aby CVČ 

Spišské Vlachy ako jediné cvč  započítalo jeho dieťa do zoznamu detí /členov/ v šk. roku 2018/2019. 

 

PRIHLÁŠKY SPOLU S POPLATKOM ODOVZDAŤ DO 10.09.2018 

PONUKU KRÚŽKOV NÁJDETE NA STRÁNKE CVČ! 

V ..........................., dňa.....................                       .......................................... 

           podpis rodiča /zákonného zástupcu/ 

http://www.spisskevlachy.sk/cvc


Centrum voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 

 

R O Z H O D N U T I E č.  ............. 

 
Riaditeľ centra voľného času v Spišských Vlachoch podľa § 5 ods. 6 písm. a) zákona SNR 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade so zákonom č. 138/2004 Z. 

z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

r o z h o d o l   o    p r i j a t í    z a   č l e n a   CVČ 

v školskom roku 2018/2019 

 

Meno a priezvisko: .................................................. Bydlisko: ................................................ 

Dátum narodenia: .......................................       Záujmový útvar: ............................................... 

a určuje 

podľa § 116 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. mája 2008, ktorý nadobúda účinnosť, a zákona č. 601/2003 Z.z. 

o životnom minime v znení neskorších predpisov a zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výšku príspevku v záujmovom útvare (klube) 

mesačný poplatok v sume: 2,10- €/dieťa/,  6,- € /dospelý/ 

Odôvodnenie 

Výšku mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, ktorého 

zriaďovateľom je obec, určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením mesta č. 4/2015 takto: 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času je príspevok 

a) zákonného zástupcu neplnoletého žiaka stanovený vo výške 2,25 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

b) dospelej osoby vo výške 3 % aktuálnej sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa §2 

písm. a) zákon č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Mesto môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak (člen CVČ) alebo zákonný 

zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

3. Za deti a žiakov navštevujúcich Centrum voľného času môžu prispievať aj obce, v ktorých majú deti a žiaci 

trvalé bydlisko, a to minimálne sumou vypočítanou ako 88 % zo súčinu koeficienta na záujmové vzdelávanie detí 

v CVČ a výškou dotácie na dieťa v danom kalendárnom roku. tento príspevok uhrádza obec na základe osobitnej 

dohody uzavretej medzi mestom a príslušnou obcou. 

4. V prípade, že suma dohodnutého príspevku bude nižšia ako suma uvedená v ods. 3, zákonný zástupca dieťaťa 

/žiaka/ uhrádza rozdiel medzi dohodnutou sumou a sumou určenou v ods. 3 § 4 tohto VZN. 

5. V prípade, že obec neprispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského zariadenia, 

mesačný príspevok vo výške 1/12 sumy vypočítanej ako 88% súčinu koeficientu na záujmové vzdelávanie detí 

v CVČ a výškou dotácie na dieťa /žiaka v danom kalendárnom roku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. 

Príspevok účastníka je podľa § 2 pds. 1 písmeno f) zákona NR SR č. 597/2003 Z. z.  o financovaní 

základných škôl a školských zariadení zdrojov financovania centra a nie je ho možné použiť na iný účel. 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na riaditeľstvo Centra 

voľného času v Spišských Vlachoch. 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa ............... Mgr. Mária Suchá ........................................................  

                                                                           riaditeľka cvč                podpis rodiča/zákonného zástupcu/ 


