
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) na účel evidencie údajov do centrálneho registra 

podľa § 157 ods. 3 školského zákona.  

Meno, priezvisko dieťaťa:_________________________________________________  

Dátum narodenia: __________Miesto narodenia:______________ Štát narodenia_________  

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu,PSČ):_____________________________________________ 

Prechodný pobyt (ulica, číslo domu, PSČ):_________________________________________ 

Rodné číslo: __________/ ______ Štátna príslušnosť:__________Národnosť: ____________  

Meno, priezvisko, titul matky:__________________________________________________ 

 Tel.č.: ___________________ Dátum narodenia: _________________________  

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, PSČ):_____________________________________________ 

Prechodný pobyt (ulica, číslo domu, PSČ):__________________________________________ 

 Meno, priezvisko, titul otca:___________________________________________________ 

 Tel.č.: __________________________ Dátum narodenia: _________________________  

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, PSČ):_____________________________________________ 

Prechodný pobyt (ulica, číslo domu, PSČ):__________________________________________  

 

Svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej 

zriaďovateľovi a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom vyššie, 

za účelom evidencie údajov zákonného zástupcu dieťaťa do centrálneho registra podľa § 157 

ods. 3 školského zákona. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie 

udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu. 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). Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III 

Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých 

osôb uvedené v článkoch 12 až 22. . 

 V ................................. dňa ................... Podpis matka:  

V ................................. dňa ................... Podpis otec: 



Čestné vyhlásenie pre zber údajov 

Identifikačné údaje dieťaťa :  

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

Dátum a miesto narodenia : …................................................  

Adresa pobytu a druh pobytu /trvalý/prechodný/ 

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

Identifikačné údaje zákonného zástupcu dieťaťa : 

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

Adresa pobytu a druh pobytu /trvalý/prechodný/…................................................................... 

 Kontaktné údaje /tel./mail/: …................................................................................................... 

 Identifikačné údaje školy : 

 Názov školy : Materská škola Kátov 155, 908 49 Kátov 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  

Týmto vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol/poskytla iba 

jednej materskej škole, a to Materskej škole Kátov 155,908 49 Kátov. Toto vyhlásenie 

udeľujem pre školský rok 2022/2023. 

 

 Dátum : …...........................                                      .................................................................. 

                                                                                                 podpis zákonného zást.dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizačné pokyny k zápisu pre rodičov  

Zápis do MŠ Kátov 155 bude prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení a to nasledovne: 

 - Zápis bude organizovaný bez prítomnosti detí. 

 - Rodičia budú prichádzať do MŠ Kátov 155 a budú vstupovať po jednom.  

- Každý rodič je povinný mať respirátor FFP2  

 - V prípade, že sa vytvorí väčšia skupina rodičov, sú povinní dodržiavať odstup min. 2 metre.  

- Rodič prinesie vyplnené čestné prehlásenie, žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie 

(potvrdenú pediatrom) a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 Tlačivá „ Žiadosť o prijatie do MŠ“ ,„Čestné prehlásenie pre zber údajov“ a „Súhlas so 

spracovaním osobných údajov“ sú dostupné na stránke MŠ, alebo osobne možnosť 

vyzdvihnutia si priamo v MŠ, pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si ich vytlačiť. 

 Žiadame rodičov, aby pri vstupe na zápis detí mali tieto tlačivá už vyplnené, potvrdené 

pediatrom a podpísané OBIDVOMI RODIČMI, a ak je to možné použili na vypĺňanie na mieste 

vlastné pero. 


