
 

     Súkromné centrum voľného času Laura, Lipová 23, 06601 Humenné 
                             IČO: 37944312 tel.: 057/ 775 74 65, e-mail: scvche@gmail.com, www.sclaura.sk  

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa/plnoletého člena  
do Súkromného centra voľného času Laura  

v šk. roku 2022/2023 
 

 

Meno a priezvisko  
dieťaťa/plnoletého člena:  ........................................................................................................... 
  
Dátum narodenia:             ........................................................................................................... 
 
Adresa trvalého bydliska: ........................................................................................................... 
 
Tel. číslo ........................................... mail: ............................................................................ 
  
Škola:  .............................................................................................. ročník:....................... 
 
Meno a priezvisko  
zákon. zástupcu dieťaťa: ............................................................................................................ 
 
Tel. číslo: ........................................... mail: ............................................................................ 
 
Adresa trvalého bydliska  
zákon. zástupcu dieťaťa: ............................................................................................................ 
 
Názov záujmového útvaru ..........................................................................................................
    

Súhlasím, aby som ako plnoletý člen/aby moje dieťa navštevoval/o záujmový útvar 
v Súkromnom centre voľného času Laura a súčasne sa zaväzujem zaplatiť poplatok na šk. 
rok 2022/2023 vo výške  15€ (12+3) alebo 4€ v prípade odovzdania vzdelávacieho 
poukazu na príslušný šk. rok v súlade s § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Dobrovoľníci, ak sú členmi Združenia Laura a DOMKY 
poplatok neplatia. V prípade odovzdania prihlášky po 15.9.2022 výška poplatku je 20€. 
 

V súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov čestne vyhlasujem, že súhlas na 
započítanie do zberu údajov som poskytol len jednému  školskému zariadeniu 

rovnakého druhu, t.j. centru voľného času. 
 

a týmto zariadením je: ................................................................................... 

 
 

Dátum: ............................            .................................................. 
Podpis zákonného zástupcu  
   dieťaťa/plnoletého člena  

    
* Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na záujmový útvar, ktorý bude určený, neuhrádza osoba 
v hmotnej núdzi, je potrebné priložiť potrebný doklad. 
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   Súkromné centrum voľného času Laura, Lipová 23, 06601 Humenné 
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ROZHODNUTIE 

 

Riaditeľka Súkromného centra voľného času Laura, Lipová 23, 06601 Humenné, podľa 
§5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  
 
 

prijíma na šk. rok 2022/23 
 

       
Meno a priezvisko  
dieťaťa/plnoletého člena : ................................................................. nar. ....................... 
 
Adresa: ............................................................................................................................. 
 

 
do Súkromného centra voľného času Laura,  

Lipová 23, 06601 Humenné 
 
Odôvodnenie: 

O prijatie dieťaťa do školského zariadenia písomne požiadal zákonný zástupca dieťaťa 
alebo v prípade plnoletého člena požiadal on sám v súlade s § 3 ods. 6 vyhlášky MŠVVŠ SR 
č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Žiadosti zákonného 
zástupcu dieťaťa alebo plnoletého člena bolo vyhovené.  Dieťa/plnoletý člen na základe 
žiadosti bude následne zaradené/ý do záujmového útvaru.  

Dochádzka dieťaťa do centra sa skončí uplynutím času uvedeného v rozhodnutí 
o prijatí, vylúčením v prípade previnenia sa proti školskému poriadku alebo dňom uvedeným 
v písomnom oznámení zákonného zástupcu/plnoletej osoby, ktorá centrum navštevuje. Ak 
v písomnom oznámení nie je uvedený deň skončenia dochádzky, dochádzka sa skončí dňom 
nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia. 

 
 
V Humennom ....................................  
 
 
Prijal: ...................................................              ............................................... 
            zákonný zástupca/plnoletý člen                       riaditeľka SCVČ Laura  
          
 
Rozhodnutie dostanú: 
1. zákonný zástupca/plnoletý člen 
2. SCVČ Laura, Lipová 23, 06601 Humenné 
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Súhlas dotknutej osoby 
/v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ 
 
 

Dolu podpísaný zákonný zástupca (titul, meno a priezvisko) ................................................................................,  
 
trvalým bydliskom ..........................................................................................................................................,  
 
dieťaťa (meno a priezvisko) ...................................................................................,nar. ....................................,  
 
trvalým bydliskom .........................................................................................................................................., 
 

alebo 
 

Dolu podpísaný plnoletý člen centra (titul, meno a priezvisko)...............................................................................,  
 
nar. .................................., trvalým bydliskom ..............................................................................................,  
 
dávam Súkromnému centru voľného času Laura (ďalej len „SCVČ Laura“) súhlas na spracúvanie jeho 
osobných údajov za účelom: 

• zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia,  
v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí, 

•  zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. na webovom 
sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy, 

• zverejňovania výsledkov predmetových olympiád na webovom sídle školy/školského zariadenia, resp. 
webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, 

• spracovania prípadnej fotodokumentácie a videodokumentácie môjho dieťaťa zo záujmovej činnosti, najmä s 
jej zverejnením na webovom sídle SCVČ Laura https://sclaura.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v printových 
médiách,  na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/sclaura.sk/ , v priestoroch SCVČ Laura, pri propagácií 
činnosti SCVČ Laura na baneroch a plagátoch uverejnených kdekoľvek  

• poskytnutia osobných údajov uvedených v prihláške môjho dieťaťa zriaďovateľovi - Laura, združenie mladých - 
stredisko Humenné  za účelom informovania o činnosti SCVČ Laura 
 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  na obdobie školského 
roka 2022/2023 a potom na dobu stanovenú  vnútornými predpismi SCVČ Laura. 
  

Informácie, ktoré je SCVČ Laura povinné poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov sú zverejnené na webovom sídle SCVČ Laura https://sclaura.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 
 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR 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) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
 
  
 
V Humennom, dňa  ...........................................            ............................................................................................. 
          podpis zákonného zástupcu dieťaťa / plnoletého člena 
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Ponuka záujmových útvarov: krúžky a stretká   

v SCVČ Laura, Lipová 23, 06601 Humenné  
na šk. r. 2022/23 

(zakrúžkovaním vyznačte výber) 
 
 

 

1. Včielky –  stretko dievčatá 2.roč. ZŠ 
2. Trubičky – stretko dievčatá 3.- 4.roč. ZŠ 
3. Aničky – stretko dievčatá 5.roč. ZŠ 
4. Jahôdky – stretko dievčat 6.- 7.roč. ZŠ 
5. Malinky – stretko dievčat 8.roč. ZŠ 
6. Rebelky – stretko dievčat 9.roč. ZŠ 
7. Šmoulinky – stretko dievčat 1.roč. SŠ 
8. Žabky – stretko dievčat 2. roč. SŠ 
9. Superžuvačky – stretko dievčat 3.roč. SŠ 
10. Stretko 4.roč. SŠ 
11. Zdravotná – stretko 
12. Filmový pre SŠ 
13. Mládežnícky zbor 
14. SMS 
15. Iné stretko podľa záujmu................................ 

16. Gitara (začiatočníci, stredne pokročilí, 
pokročilí) - od 3. roč. 

17. Bubny 
18. Doučovanie z matematiky 
19. Doučovanie z angličtiny 
20. Tanečný krúžok pre dievčatá 
21. Tvorivý krúžok pre dievčatá 
22. Variaci krúžok– od 4. roč. 
23. Športový krúžok 
24. Turistický krúžok 
25. Spoločenské hry 

Rodičia: 
26. Tvorivý krúžok pre mamy 
27. Mamy s deťmi – mravenisko 
28. Iný krúžok podľa záujmu................................. 

  
29. Oratko pre deti od 5.roč.ZŠ v čase od 13.00 - 14.30 (utorok, streda, piatok) – voľné hry, možnosť 

písania DÚ, doučovanie... 
 

Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí a mladých do príslušného krúžku/stretka, 
záujmový útvar sa neotvorí.  
Dieťa/člen sa môžete prihlásiť aj na viac krúžkov, pričom sa platí len raz. V skutočnosti náklady na člena 
sú omnoho vyššie, preto môžete podporiť našu činnosť priamo finančným darom alebo cez účet: 
 IBAN: SK5475000000004030009186 
 
Ak rozmýšľate nad tým, že by ste nám vaše dieťa počas roka, alebo počas prázdnin zverili, veľmi by nám 
pomohlo, keby ste nám prihlášku mohli doručiť do 15.9.2022. Platbu  je možné uskutočniť aj neskôr 
(do konca novembra) - prípadne ju upraviť podľa vašich možností.  

 
Ďakujeme za Vašu dôveru. 

V spolupráci s Vami na výchove vašich detí 
sestry saleziánky s animátormi. 
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