
 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 
 

  v zmysle 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 

 

a) Názov školy alebo školského zariadenia 

Materská škola Budapeštianska 1, Košice.  

b) Identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi 

Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia, okres: 

Trvalé bydlisko dieťaťa:                                   

Prechodné bydlisko dieťaťa 

c) Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi - otec 

Meno a priezvisko: 

Rodné číslo: 

Trvalé bydlisko: 

Prechodné bydlisko: 

Kontaktný údaj: 

d) Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi - matka 

Meno a priezvisko: 

Rodné číslo: 

Trvalé bydlisko: 

Prechodné bydlisko: 

Kontaktný údaj: 

Vyhlasujem, že  som súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej materskej 

škole: Materskej škole Budapeštianska 1, Košice. 

 

V Košiciach dňa ............................ 

Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje ktoré som uviedla/ol sú pravdive  

                                                                       

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

zákonní zástupcovia dieťaťa         
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