
                                  

 
 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 
 

 

Identifikačné údaje o žiakovi: 

 

Meno a priezvisko 

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

 

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

 

Rodné číslo žiaka    ........................................................          

 

Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý, prechodný)  

 

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

 

Identifikačné údaje o rodičovi alebo zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu (ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov): 

 

Meno a priezvisko 

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

 

Adresa pobytu a druh pobytu  

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

Kontaktný údaj/telefón, mail  

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

 

Údaje o škole, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať, názov školy: 

Základná umelecká škola Mozartova Trnava  

 
                                                                      
Vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov bol poskytnutý výlučne jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu: 

Prehlasujem, že uvedené údaje som poskytol iba jednej škole v čase zberu údajov 

 
                                                                                    

                                                                                                    

Týmto zároveň súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov dieťaťa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

 

 

 

Dátum:                                                                                      ............................................................................................ 
                                                                                                             podpis zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby 

                                                                                                                                                                                                
 

 

 



 

Na základe znenia zákona č. 325/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Čl. I, § 7a  Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania 

výnosu dane z príjmov obciam 

 (1) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok 

podľa osobitného predpisu 24d) sa zbierajú údaje o počte a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa 

stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; (2) Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu 

detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a poslucháči prijatí do školy alebo do školského zariadenia 

na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia 24g) (3) Dátum rozhodujúci na 

určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa 

zisťovanie uskutočňuje (5) Ak žiak základnej umeleckej školy navštevuje viac škôl zákonný zástupca dieťaťa, 

žiaka alebo poslucháča poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole na započítanie dieťaťa, 

žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2 (ďalej len „čestné 

vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy svojmu 

zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo 

poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu, b) identifikačné 

údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; 

meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj, c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, 

ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a d) vyhlásenie, 

že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu 

rovnakého druhu 

 

riaditeľstvo  ZUŠ Ulica Mozartova 10 Trnava žiada vypísať čestné vyhlásenie pre zber údajov a odovzdať 

rodičmi alebo zákonnými zástupcami detí, žiakov a poslucháčov triednemu učiteľovi 

      

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                         

Mgr. Beáta Balgavá 

                                                                                                                                                                                                                   

riaditeľka ZUŠ Ulica Mozartova Trnava 

 

 

 


