
Záväzná prihláška dieťaťa do škôlky Babyfun, o.z. 
 

 

Rodič/Zákonný zástupca v zmysle nariadenia GDPR a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, svojím podpisom udeľuje súhlas materskej škole Škôlka 

Babyfun o.z., Špaldová 38/B, Bratislava na spracovanie svojich  osobných údajov a osobných údajov svojho dieťaťa v rozsahu uvedenom v tejto prihláške. Tieto 

osobné údaje poskytuje zákonný zástupca občianskemu združeniu na účely plnenia zmluvy medzi poskytovateľom o.z. a zákonným zá stupcom, a to na dobu 

potrebnú pre dosiahnutie tohto účelu. Zákonný zástupca zároveň súhlasí, aby občianske združenie, na dosiahnutie tohto účelu, uvedené osobné údaje poskytol 

sprostredkovateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. 

Ja, rodič/zákonný zástupca dieťaťa, týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do zariadenia starostlivosti o 

deti predškolského veku s názvom Škôlka Babyfun, o.z. na ulici Špaldová 38/B, Bratislava 821 06, 

Podunajské Biskupice. 
 

Meno a priezvisko DIEŤAŤA: .....................................................................................................................................  

Dátum narodenia: .............................................................. Rodné číslo: ..................................................................... 

Adresa bydliska: .............................................................................. 

S nástupom dňa: ................................................. 

 

➢ RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA (nehodiace sa, škrtnite) 
 

Meno a priezvisko RODIČA (zákonného zástupcu dieťaťa): ......................................................……..................... 

Štátny občan: .................    Príslušnosť: .............................  Narodený dňa: .......................................…... 

Rodné číslo: ..................................................................................... 

Trvale bytom: ......................................................................... Poštová adresa: ........................................................... 

Mobil: .................................................  Email: ..................................................................................…........ 

Ako 2. zákonný zástupca dieťaťa (otec): 

Meno a priezvisko: ............................................................................................. Štátny občan: ............................. 

Narodený dňa: ..............................................   Rodné číslo: ..........................................……..................... 

Mobil: ..................................................  Email: ........................................................................................... 

Typ starostlivosti podľa Dohody o poskytovaní starostlivosti o dieťa (označte „X“ ) 
 
 

 Celodenná starostlivosť o dieťa nad 3 roky od 07:00 do 17:30 hod.  / mesiac 349 € 

 Poldenná starostlivosť o dieťa nad 3 roky od 07:00 do 12:00 hod. / mesiac 299 € 

 Celodenná starostlivosť o dieťa 2,5 – 3 roky od 07:00 do 17:30 hod. /mesiac 379 € 

 Poldenná starostlivosť o dieťa 2,5 – 3 roky od 07:00 do 12:00 hod. /mesiac 329 € 

 Celodenná starostlivosť o dieťa do 2,5 roka od 07:00 do 17:30 hod. /mesiac 399 € 

 Poldenná starostlivosť o dieťa do 2,5 roka od 07:00 do 12:00 hod. /mesiac 349 € 

 Iná starostlivosť:  

 Celodenná strava 4 € / deň  Poldenná strava 3 € / deň 
 

 

Podpísanie tejto záväznej prihlášky je zároveň potvrdením o prijatí rodiča dieťaťa za krátkodobého člena združenia 
Škôlka Babyfun o.z. 

 

 
V Bratislave dňa ..........................       _______________________________________ 

  Podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa 

 
 
 

 

 

Záväzná prihláška prijatá dňa ............................  _______________________________________ 
Riaditeľka 


