
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 066 01 

                                                  Žiadosť 

o prijatie do Centra voľného času v školskom roku 2022/2023 

 

Meno a priezvisko žiaka: 
 

Dátum narodenia: 

Škola: 
ZŠ, Pugačevova 1381/7, Humenné 

Trieda: 

Bydlisko: Telefón: 
E-mail: 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu, tel. kontakt, e-mail (u žiakov do 18 rokov) 
 
 
 

1. krúžok: 
 

2. krúžok: 
 

Poznámka: 
 

 

1. Odovzdaním podpísanej žiadosti potvrdzujem súhlas s podmienkami účasti v CVČ 
 Pugačevova 7 v Humennom vrátane čiastočnej úhrady nákladov s touto činnosťou spojených.  
 
2. Beriem na vedomie, že členom CVČ sa stávam zapísaním do zoznamu členov CVČ a po 
zaplatení  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou CVČ. 
 
3.Výška príspevku na základe VZN Mesta Humenné č. 151/2019, č.178/2021 a VZN 183/2022 
je:  
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času sa určuje 

mesačne pre žiakov 

- s trvalým pobytom na území mesta Humenné 2 € mesačne,  

- s trvalým pobytom z obcí vo výške 2 € mesačne v prípade, ak obec poskytne mestu 

Humenné finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie,  

- s trvalým pobytom z obcí vo výške 4,50 € mesačne v prípade, ak obec neposkytne mestu 

Humenné finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie.  

 

 

Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza, ak zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
v evidenčnom a informačnom systéme ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné. 
 
Prihlášku je nutné odovzdať najneskôr do 09. 09. 2022. 
Vzdelávací poukaz  je nutné odovzdať najneskôr do 14. septembra 2022. 
 
 

V .......................................dňa....................................2022 

 

                                                                                                          

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

                                                                                                              podpis zákonného zástupcu   

  



                                                         Čestné vyhlásenie 
pre zber údajov pre CVČ Pugačevova 7, Humenné 
 

Identifikačné údaje žiaka: 

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

Dátum a miesto narodenia: .................................................................................................... 

Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): ................................................................ 

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

Krúžok/záujmový útvar: ......................................................................................................... 

Identifikačné údaje zákonného zástupcu žiaka: 

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

Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): ................................................................ 

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

Mobil: .................................................  e-mail: ...................................................................... 

Identifikačné údaje školy: 

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času Pugačevova 7, Humenné 

Adresa školy: Pugačevova 1381/7, Humenné 

IČO školy: 37874098 

VYHLÁSENIE 

Týmto vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov podľa § 7a ods. 5 zákona  
č. 597/2003Z. z.  som poskytol/poskytla iba jednému školskému zariadeniu  
a to CVČ Pugačevova 7, Humenné. 

Toto vyhlásenie platí pre školský rok 2022/2023 

Dátum: ............................2022 

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

           podpis zákonného zástupcu žiaka 

                                                         Čestné vyhlásenie 
pre zber údajov pre CVČ Pugačevova 7, Humenné 
 

Identifikačné údaje žiaka: 

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

Dátum a miesto narodenia: .................................................................................................... 

Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): ................................................................ 

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

Krúžok/záujmový útvar: ......................................................................................................... 

Identifikačné údaje zákonného zástupcu žiaka: 

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

Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): ................................................................ 

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

Mobil: .................................................  e-mail: ...................................................................... 

Identifikačné údaje školy: 

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času Pugačevova 7, Humenné 

Adresa školy: Pugačevova 1381/7, Humenné 

IČO školy: 37874098 

VYHLÁSENIE 

Týmto vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov podľa § 7a ods. 5 zákona  
č. 597/2003Z. z.  som poskytol/poskytla iba jednému školskému zariadeniu  
a to CVČ Pugačevova 7, Humenné. 

Toto vyhlásenie platí pre školský rok 2022/2023 

Dátum: ............................2022 

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

           podpis zákonného zástupcu žiaka 


