
PRIHLÁŠKA NA KRÚŽOK FRANCÚZŠTINY:KLUB MARIE CURIE 

 (ďalej len „prihláška“) 

ORGANIZÁTOR 

 

K 13  –  Košické kultúrne centrá, 

príspevková organizácia 

Steelpark, Park vedy 

Kukučínova 2, 040 01 Košice 

 

MIESTO A ČAS KONANIA   
 

• budova Charlie (SteelPark) 

• miestnosť  “ labák 1“ 

• štvrtok 15:00 – 16:30 

DÁTUM ORGANIZOVANIA KRÚŽKU 
 

• 1. október 2020 – 31. máj 2021 

• počas pracovných dní 

• okrem školských prázdnin 

DÁTUM PRIHLÁSENIA 
 

do 25. septembra 2020 

POPLATOK ZA KRÚŽOK 
 

150 € / školský rok 

POKYNY K PODANIU PRIHLÁŠKY 
 

Vypísanú prihlášku spolu s potvrdením o platbe zašlite obratom na e- mail info@steelpark.sk. 

Vaša prihláška je záväzná až PO ZAPLATENÍ POPLATKU za krúžok,  ktorého sa má dieťa zúčastniť. 

 

1. INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI (ďalej len „dieťa“) 

MENO A PRIEZVISKO 
 

 

DÁTUM NARODENIA POHLAVIE 

 

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ 

 

 

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA -  

NÁZOV ŠKOLY A ADRESA ŠKOLY 

 

 

ROČNÍK 

 

SPÔSOB ODOVZDANIA DIEŤAŤA* 

 

Za odovzdanie a vyzdvihnutie dieťaťa, t. j. za cestu dieťaťa na krúžok a cestu dieťaťa z krúžku, nesie 

zodpovednosť v plnom rozsahu rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. 
 

 

osobne rodičom/ zákonným zástupcom 

splnomocneným zástupcom 

dieťa príde bez sprievodu dospelej osoby 

osobne rodičom/ zákonným zástupcom 

splnomocneným zástupcom 

dieťa odíde bez sprievodu dospelej osoby 

mailto:info@steelpark.sk


2. INFORMÁCIE O RODIČOVI/ ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI (ďalej len „rodič“) 

MENO A PRIEZVISKO 
 

 

DÁTUM NARODENIA 

TRVALÉ BYDLISKO 
 

 

MOBILNÝ TELEFÓN 

ADRESA PRE DORUČOVANIE 
 

 

E-MAIL 

 

3. PRIHLÁSENIE NA KRÚŽOK 

Podpisom tejto Prihlášky záväzne prihlasujem svoje dieťa na krúžok  vybraný v 1. a 4. časti  tejto 

prihlášky. Súhlasím s cieľom a programom vybraného krúžku a budem rešpektovať inštrukcie 

organizátora. 

Som si vedomý(á), že bez originálu riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky a zaplatenia poplatku za 

všetky dni vybraného krúžku moje dieťa nebude na krúžok prijaté. 

 

 

4. VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI A ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA 

Vyhlasujem, že: 
 

• dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva,  

    ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu    

    nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad), 

• dieťa má osvojené základné hygienické návyky, 

• dieťa neprekonalo v poslednom období infekčnú chorobu, 

• dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, neprišli v priebehu  

    ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka,  

    angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami a    

    podobne). 
 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), 

že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Rodič berie na vedomie, že po zistení nepravdivosti niektorého z údajov bude dieťa vrátené 

z  krúžku rodičovi na náklady rodiča a bez nároku na vrátenie akejkoľvek finančnej čiastky. Rodič sa 

zaväzuje bezodkladne nahradiť organizátorovi všetky škody, ktoré vzniknú organizátorovi v 

súvislosti s uvedením nepravdivého vyhlásenia v tejto časti prihlášky. 

 



5. POUČENIE O PLATBE 

INFORMÁCIE K PLATBE 
 

• Poplatok za krúžok zahŕňa aj pomôcky na pripravené aktivity. 

• Poplatok za krúžok, ktorého sa má dieťa zúčastniť, je možné uhradiť v celku do dňa 

25.09.2020 alebo v dvoch splátka v totožnej výške 75,- eur, pričom prvú splátku je potrebné 

uhradiť do 25.09.2020 a druhú do 31.10.2020. 

• Poplatok za krúžok, resp. jednotlivé splátky, je potrebné uhradiť bankovým prevodom na 

číslo účtu – IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002.    

• Variabilný symbol pre platbu je  102020. Správa pre prijímateľa je meno a priezvisko  

    dieťaťa. 

• Bez úhrady poplatku za krúžok, resp. prvej splátky, ktorého  sa má dieťa zúčastniť, sa 

nepovažuje prihláška  

    za záväznú. Prihlášky sú prijímané podľa dátumu zaplatenia poplatku podľa  

    predchádzajúcej vety, a to do vyčerpania kapacity krúžku.  

• V prípade ak sa rodič rozhodne uhradiť poplatok za krúžok prostredníctvom dvoch 

splátok a v uvedenom termíne nedôjde k úhrade druhej splátky, tak príslušnému 

dieťaťu nebude umožnené pokračovať v krúžku, pričom už zaplatená časť poplatku 

za krúžok sa nevracia. 

• Uhradený poplatok, ani jeho časť sa nevracia, okrem prípadov kedy krúžok bude zrušený 

z dôvodu prekážok na strane organizátora, a to napríklad kvôli okolnostiam v súvislosti 

s COVID – 19. 

DÁTUM USKUTOČNENIA PLATBY  
 

 

 

6. VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI  

1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU  
 

 

Právny vzťah medzi zákonným zástupcom a organizátorom vzniká podpísaním riadne 

vyplnenej prihlášky a zaplatením poplatku za krúžok, ktorého sa má dieťa zúčastniť. 

Poplatok za krúžok, ktorého sa má dieťa zúčastniť, uhradený podľa tejto prihlášky, ani 

časť tohto poplatku, sa nevracia s výnimkou prípadov uvádzaných v článku 5. 

2. POVINNOSTI A PRÁVA RODIČA 
 

2.1 Rodič je povinný: 

a) uhradiť poplatok za krúžok, resp. prvú splátku, ktorého sa má dieťa 

zúčastniť, do dňa 25. septembra 2020 na účet organizátora uvedený 

v článku 5 tejto prihlášky, 



b) odovzdať originál riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky, potvrdenia 

o platbe a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vyplneného 

rodičom dieťaťa, a to v deň, kedy sa uskutoční prvý deň krúžku, ktorého sa 

má dieťa zúčastniť, 

c) osobne priviesť dieťa na krúžok, ktorého sa má dieťa zúčastniť ako prvého 

dňa krúžku; postačí prítomnosť jedného rodiča, resp. jedného zákonného 

zástupcu, 

d) po skončení krúžku si vždy dieťa prevziať v mieste stanovenom pre 

konkrétny krúžok podľa programu, 

e) zabezpečiť, aby dieťa počas každého dňa krúžku, ktorého sa zúčastní, malo 

pri sebe kartičku poistenca, 

f) v prípade akýchkoľvek porušení inštrukcií organizátora zo strany dieťaťa si 

dieťa po vyzvaní ihneď vyzdvihnúť, 

g) bezodkladne si vyzdvihnúť dieťa aj v prípadoch podľa bodu 2.1 písm. f) 

tohto bodu, 

h) uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí dieťa počas krúžku, ktorého sa 

zúčastnilo, 

i) uhradiť všetky škody, ktoré vzniknú organizátorovi v súvislosti s uvedením 

nepravdivých a/alebo neúplných údajov v tejto prihláške, 

j) zabezpečiť pre dieťa nevyhnutné ochranné pomôcky, a to v súlade 

s aktuálne platným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 
 

2.2 Rodič oprávnený: 

a) vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb, 

b) byť informovaný o prípadných zmenách poskytovaných služieb a ich ceny. 

3. POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA 
 

3.1 Organizátor je povinný: 

a) poskytnúť rodičovi na požiadanie informácie o dohodnutých službách, 

programe, čase a mieste uskutočnenia krúžku, 

b) informovať rodiča o zmene miesta uskutočnenia krúžku, a to telefonicky 

alebo emailom. 
 

3.2 Organizátor je oprávnený: 

a) neprijať prihlášku z dôvodu vyčerpania kapacity krúžku, 

b) zmeniť program, čas a miesto konania krúžku, 

c) neprijať dieťa na krúžok v prípade: 

o porušenia niektorej, prípadne viacerých alebo všetkých povinností  

    uvedených v bode 2.1 tohto článku, 



o že dieťa bude v nevyhovujúcom zdravotnom stave, 

d) vrátiť dieťa z  krúžku rodičovi na náklady rodiča v prípade: 

o porušenia niektorej, prípadne viacerých alebo všetkých povinností  

    uvedených v bode 2.1 tohto článku, 

o že dieťa bude v nevyhovujúcom zdravotnom stave, 

e) ukončiť predčasne účasť dieťaťa na krúžku, a to v prípade vážnych 

priestupkov (fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a omamných látok, 

nedodržiavanie pokynov organizátora, odmietnutie účasti na stanovenom 

programe, krádeže a podobne), 

f) zrušiť krúžok z dôvodu vyššej moci (nedostatočný počet detí) na realizáciu 

krúžku, politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zlyhanie 

prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.). 

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

 

4.1 Organizátor nezodpovedá za vreckové, osobné veci a cennosti dieťaťa. 

4.2 Dieťa môže na konci krúžku vyzdvihnúť len rodič, alebo osoba, ktorá sa preukáže 

notársky overeným splnomocnením rodiča na vyzdvihnutie dieťaťa inou osobou 

ako je rodič. 

4.3 Rodič vyhlasuje, že je na prihlásenie dieťaťa na krúžok oprávnený, podrobne sa 

oboznámil s obsahom tejto prihlášky, zneniu prihlášky porozumel a na znak súhlasu 

so všetkými podmienkami uvedenými v prihláške ju vlastnoručne podpisuje. 

PODPIS RODIČA  
 

Košice, dňa ___/___/2020                                                                  Podpis rodiča: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESTNÉ PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA 

-  vyplní rodič -  

 

 

Týmto potvrdzujem, že dieťa ..................................................................................... narodené ................................ je 

zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve a môže sa zúčastniť krúžku.  

 

Dieťa: * 

a) Neužíva žiadne lieky ani vitamíny, 

b) UPOZORNENIE pre vedúcich o zdravotných ťažkostiach a obmedzeniach dieťaťa: / alergie, 

užívané lieky, zdravotné problémy a obmedzenia . . .  

 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav dieťaťa si: * 

a) Nevyžaduje žiadne obmedzenia, 

b) vyžaduje nasledujúce obmedzenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:         Podpis rodiča: 

(nie staršie ako dva dni pred nástupom)        

 

 

 

 

 

 

 
* zvoľte jednu, hodiacu sa možnosť 



 

                
 

 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších  predpisov (ďalej len „súhlas“).  

 
PREVÁDZKOVATEĽ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 
Obchodné meno: K 13 – Košické kultúrne centrá 
 
Sídlo:   Kukučínova 2  
                                            040 01 Košice 
 
IČO:    42 323 975 
 
 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 
DOTKNUTÁ OSOBA 
Meno a priezvisko:   
 
Dátum narodenia: .......................................................................... 
 
Príslušná škola: ............................................................................... 
 
Ročník a trieda: ............................................................................ ..... 
 
(ďalej len „Dotknutá osoba“) 
 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 
Meno a priezvisko: ......................................... 

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

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

Trvalý pobyt: .............................................................  

.......................................................................................... 
(ďalej len „Zákonný zástupca“) 
 

 
 
1. Ako Zákonný zástupca Dotknutej osoby týmto vyhlásením udeľujem slobodne a vážne svoj 

dobrovoľný, informovaný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa v 
rozsahu: Meno a priezvisko, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa, zdravotný stav, príslušná 
škola ktorú navštevuje v rozsahu: „Názov, ročník, trieda“, podobizeň, obrazové snímky, obrazové 
a zvukové záznamy a obrazovo-zvukové záznamy Prevádzkovateľom.  
 

2. Ako Zákonný zástupca Dotknutej osoby ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie 
a uchovávanie osobných údajov mojej osoby v rozsahu: Meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé 
bydlisko, telefónne číslo, adresa pre doručovanie a e-mailová adresa, ktoré môže Prevádzkovateľ 
použiť na vyššie uvedené účely. 
 

3. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä, avšak nie výhradne, prezentácia a propagácia 
prevádzkovateľa a jeho činnosti, a to najmä prostredníctvom internetových stránok www.k13.sk, 
www.steelpark.sk, sociálnych sietí a pravidelných periodík, konkrétne periodikum: „Zajtrajšie 
noviny“, ako aj organizačné zabezpečenie krúžkov. 

 

http://www.k13.sk/
http://www.steelpark.sk/


4. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, je nevyhnutná po celú dobu existencie 
Prevádzkovateľa, ako aj trvania účelu spracúvania osobných údajov, ktorým je aj prezentácia a 
propagácia Prevádzkovateľa.  
 
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších  predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného 
odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený.  

 
6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania. 

 

7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v 
transparentnej a zrozumiteľnej  forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v 
ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia  podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR.  

 
8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve: 

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby 
podľa ustanovenia čl. 15 GDPR, 

b) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení 
čl. 16, 17 a 18 GDPR, 

c) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR, 
d) namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na 

mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 
GDPR, 

e) na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR, 
f) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 
100 zákona o ochrane osobných údajov. 
 

9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu, že v prípade nárokovania práv týkajúcich 
sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou: Júlia Matisova, tel. číslo: +421 917 178 448, e-mail: 
julia.matisova@k13.sk . Zodpovednou osobou je zamestnanec Prevádzkovateľa: Mgr. Jozef Košč, 
e-mail: gdpr@k13.sk . 

 
10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez 

zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany 
osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva.  
 

11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR.  
 

12. Svojim podpisom súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých  bol 
tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.  

 

V Košiciach, dňa ...../....../........... 
 

 
Vlastnoručný podpis Zákonného zástupcu: 

 
 
 

…………………………………….................................. 

 

mailto:julia.matisova@k13.sk
mailto:gdpr@k13.sk

