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Vážení rodičia! 
 
Oznamujeme Vám, že mesačný poplatok za záujmový útvar v Centre voľného času v Žarnovici – 
takzvané školné je potrebné uhrádzať na účet centra voľného času vždy do 20. dňa v mesiaci. 
Platbu je možné realizovať mesačne, alebo za mesiace september až december 2021 a január až jún 
2022.  Platba musí byť zrealizovaná aj vtedy, ak sa dieťa pre chorobu a iné dôvody nezúčastní  
činnosti na záujmovom útvare v danom mesiaci. 
Vášmu dieťaťu bol pridelený variabilný symbol /dátum narodenia dieťaťa/, pod ktorým Vás 
žiadame platbu odosielať!  Zároveň Vás žiadame o uvádzanie variabilného symbolu – aby bola 
platba správne pridelená! 
Deti a mládež, ktoré navštevujú záujmové útvaru športového charakteru /futbal, karate, kolky, 
kolobežky BMX, pohybové hry, detská atletika a pod. budú variabilný symbol začínať 01......... 
Deti a mládež, ktoré navštevujú záujmové útvary estetického zamerania / prvosienka, tanečné 
a pod./ budú variabilný symbol začínať 02............ 
 
 
Janko Mrkvička , nar. 03.09.2006– ZU ...... 
Variabilný symbol /VS/: 01 alebo 02 a pokračovať dátumom narodenia/ celý dátum narodenia/ 
0103092006 
Špecifický symbol: mesiac/rok 092021 
Konštantný symbol: 0308 
Popis, správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa + názov záujmového útvaru 
    Janko Mrkvička ZU .......... 
Číslo účtu centra voľného času: SK1702000000001790079351 
Výška poplatku: 2,50 eur, pre súrodencov a viac záujmových útvarov 2,00 eurá /v zmysle VZN 
č. 3/2014/ 
 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že poplatok za záujmový/é útvar/y budem*, nebudem*, uhrádzať na 
účet Vášho zariadenia. 
 
Súhlasím*, nesúhlasím* s platením na účet:   .............................................................. 
             
         Podpis rodiča 
 
      
*nehodiace sa škrtnúť 
 
 
Ďakujeme za pochopenie a porozumenie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E S T O     Ž A R N O V I C A 
 

Mesto Žarnovica – Centrum voľného času 
Fraňa Kráľa 838,  966 81 Žarnovica, tel.: 0911 874 045 

 
P R I H L Á Š K A 

dieťaťa na činnosť v záujmovom útvare CVČ na školský rok 2021/2022 
 

Záujmový útvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem a súhlasím, aby moje dieťa navštevovalo záujmový 
útvar Centra voľného času a súčasne sa zaväzujem uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času mesačne vo výške v súlade s VZN 
Mesta Žarnovica o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica. 

Súhlasím, že osobné údaje uvedené v tejto žiadosti slúžia len pre potrebu 
pedagogických zamestnancov Centra voľného času, nebudú zverejňované bez písomného 
súhlasu dotknutej osoby a podliehajú Zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Podpis rodiča, alebo zákonného zástupcu:.................................................... 
 
V Žarnovici dňa:.......................................................... 

 
 
 
 
 
 

 

 
Meno a priezvisko: ......................................................................................... 
 
Dátum narodenia: ............................................. 
 
Škola: ..............................................................  Trieda: .................................. 
 
Adresa bydliska: ..............................................................................................   
  
Meno otca: ....................................................... č. tel.: .................................. 
 
Meno matky: .................................................... č. tel.: .............................. 
email :  

 
 
 
 
Členské poplatky: 
     Výška členského poplatku na školský rok sa stanovuje príslušným VZN Mesta Žarnovica  
ako príspevku na úhradu nákladov spojených s realizáciou záujmovej činnosti.  Termín jeho 
splatnosti a spôsob úhrady je stanovený vždy na začiatku školského roka. Ukončením 
členstva v záujmovom útvare nevznikne členovi nárok na vrátenie členského poplatku.  
 
2. Riaditeľ centra voľného času je oprávnený určiť cenník poplatkov za ostatné voľnočasové aktivity 
(jarné a letné tábory, autobusové zájazdy, rôzne iné podujatia) zabezpečované okrem pravidelnej 
činnosti záujmových útvarov. Cenník poplatkov musí byť schválený primátorom mesta a riadne 
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školského zariadenia a na webovom sídle 
mesta.  
 

3. Mesto Žarnovica ako zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku uvedeného v ods.1., ak zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý 
návštevník 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. 
 
CVČ prijíma vzdelávací poukaz, ktorý člen obdrží vo svojej škole a má právo ho 
odovzdať do nášho zariadenia, najneskôr však do 21. 09. 2021  
Vznik členstva v záujmovom útvare: 
     Členom nášho zariadenie sa môže stať každé dieťa a mladý človek vo veku do 30 rokov. 
Musí však odovzdať včas a riadne vyplnenú prihlášku do záujmového útvaru a uhradiť 
členský poplatok podľa VZN Mesta Žarnovica na školský rok. Členom záujmového útvaru sa 
záujemca môže stať počas celého školského roka, po splnení uvedených náležitostí. 
Vyplnenú prihlášku poprosíme odovzdať najneskôr do 12. 09. 2021 
Zánik členstva v záujmovom útvare: 

- na základe písomnej žiadosti člena, alebo jeho zákonného zástupcu 
- po neuhradení členského príspevku v stanovenom termíne 
- vylúčením člena pre závažné porušenie školského poriadku 

     Každý člen záujmového útvaru je počas celého školského roka povinný rešpektovať 
a dodržiavať Školský poriadok zariadenie a Bezpečnosť na záujmovom útvare. 
Členovia záujmový útvarov sú na začiatku školského roka oboznámení so školským 
poriadkom a bezpečnosťou práce v záujmovom útvare príslušným vedúcim záujmového 
útvaru, alebo jeho nadriadeným zamestnancom. 
Prehlásenie rodiča, alebo zákonného zástupcu: 
Prehlasujem, že moje dieťa:................................................................., bude do záujmového 
útvaru dochádzať -  sám/sama 
za doprovodu zákonného zástupcu,  príslušníka rodiny alebo príbuzného 
 
Dátum: .............................................   Podpis rodiča, zákonného zástupcu: 


