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ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

SZUŠ Macharova 

podľa ZÁKONA  325/2012 - § 7a o prihlásení žiaka na jednu príslušnú školu rovnakého druhu 
na započítanie dieťaťa – žiaka pre zber údajov v súvislosti s pridelením dotácie pre 
zabezpečenie štúdia. 
 

1/ Identifikačné údaje o dieťati: 
 

Priezvisko: ..................................................  Meno: ........................................................ 
 
Dátum narodenia: ........................................................... 
 
Adresa pobytu: ................................................................................................................ 
 

Druh pobytu: /trvalý, prechodný, iný/ ............................................................................. 

 

2/ Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi: 

     /ak sa mejedná o plnoletú osobu/ 

 
Priezvisko: ....................................................  Meno: ...................................................... 
 
Adresa pobytu: ...................................................................................................... .......... 

 
Druh pobytu: /trvalý, prechodný, iný/ .............................................................................. 

 
Kontaktný údaj: ............................................................................................................... 
 

 

3/ Údaje o škole, ktorú dieťa bude navštevovať:  
 

Názov školy:  Súkromná základná umelecká škola * (poznámka pod textom) 

 
Adresa: ul. Macharova 1, 851 01  BRATISLAVA 
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4/ Podpísaný zákonný zástupca dieťaťa 

a/ vyhlasujem, že  SÚHLAS  na započítanie do zberu údajov som  poskytol len 
JEDNEJ  škole rovnakého  druhu. 
 
b/ som si vedomý, že: Ministerstvo, alebo krajský školský úrad uloží podľa 
zákona 325/2012 § 8b zriaďovateľovi školy pokutu od 300 eur do 33 000 eur za 
poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch detí alebo žiakov a ďalších údajov 
podľa § 7 ods. 4. 
           
Príslušná škola, ktorá prevzala čestné prehlásenie - na základe ktorého poskytla 
informáciu o dieťati alebo žiakovi na započítanie do zberu údajov príslušným 
orgánom pre poskytnutie  dotácie na vzdelávanie – si v prípade nepravdivých 
údajov uvedených v čestnom prehlásení, bude voči zákonnému zástupcovi 
uplatňovať náhradu vzniknutej škody dostupnými zákonnými prostriedkami. 
 
 
* V prípade, že ste čestné prehlásenie – súhlas na pridelenie dotácie odovzdali 
inej ZUŠ, alebo organizácii poberajúcej dotáciu od štátu, označte bod 3 (Údaje o 
škole, ktoré bude dieta navštevovať) VEĽKÝM „X“ – znamená to, že v štúdiu 
bude pokračovať bez pridelenia dotácie na SZUŠ Macharova 1,BA. V takom 
prípade zároveň súhlasíte s navýšením rodičovského príspevku o 55%.   
 

5/ Čestné vyhlásenie je vyhotovené v origináli pre SZUŠ 
Macharova 

    
v ..............................     dňa: ........................................ 
                                                                     
 
...........................................                           ........................................... 
Podpis zákonného zástupcu   Podpis zriaďovateľa  SZUŠ 
 
 
Za SZUŠ Prevzal /a/: ........................................... 

 
 


