
  Centrum voľného času, P.O.Hviezdoslava 51,Veľký Krtíš 

         

 

 

Vážení rodičia,  
 

dovoľte nám, aby sme vás informovali o zmenách zákona o financovaní centier 

voľného času. Ak od nového školského roka 2015/2016 plánujete, že vaše dieťa 

bude navštevovať viaceré centrá voľného času, budete musieť vy, ako jeho 

zákonný zástupca čestne vyhlásiť, že poskytujete súhlas na započítanie svojho 

dieťaťa do zberu údajov iba pre jedno centrum voľného času podľa § 7a, odsek 

2 zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 
V praxi to znamená, že centru voľného času, ktorému poskytnete čestné 

vyhlásenie budú pridelené finančné prostriedky od štátu na záujmovú činnosť 

vášho dieťaťa. 

 V prípade, že vaše dieťa navštevuje viaceré centrá voľného času, 

centrum, ktorému čestné vyhlásenie nepodpíšete, bude nútené pristúpiť k zvýšeniu 

poplatkov za záujmové vzdelávanie. Preto vás prosíme o dôkladné zváženie, 

ktorému CVČ poskytnete vaše čestné vyhlásenie. 

 Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade poskytnutia čestného 

vyhlásenie viacerým CVČ vám hrozí sankcia. 
 

 Preto veríme, že pri rozhodovaní o poskytnutí a podpísaní čestného 

vyhlásenia pre zber údajov si vyberiete práve Centrum voľného času Veľký Krtíš. 
 

 Tešíme sa  na ďalšiu spoluprácu. 
 

 S úctou  

 

 

     Mgr. Monika Mazúchová 

     riaditeľka CVČ 
 

         

         Tel.číslo: 48 314 71 

                    

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

 
 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV 

pre školský rok 2015/2016 

 

 
Čestne vyhlasujem, že poskytujem súhlas pre 
 

Centrum voľného času , P.O.Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš 
 

na započítanie svojho dieťaťa do zberu údajov podľa § 7a odseku 2 zákona  
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. 
 

Identifikačné údaje o žiakovi: 
 

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

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

Adresa pobytu: ......................................................................................... 
 

druh pobytu: trvalý/prechodný * 
 

Ďalej čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov 

podľa § 7a odsek 5 zákona č. 597/2003 Z.z. som poskytol 

iba jednému centru voľného času. 

 
 
Vo Veľkom Krtíši dňa .............................. 

 

     ............................................... 
               Podpis rodiča/zákonného zástupcu 
 

*nehodiace sa prečiarknite 


