
 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 
Mierová 21, 827 05 Bratislava, tel.: 0908 730 425 

 

organizuje pre deti MČ Bratislava-Ružinov 

 
pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 

na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu 
 

Termín 

NEDEĽA 17:00 – 18:00 hod. 
 

IV. Turnus 
(21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3.2021) 

 

Cena : 20,- € / TURNUS ( 1 výuk. hod. = 60 min.) 

 

   Podmienky účasti : 
vyplnenie prihlášky, uhradenie účastníckeho poplatku, vlastné nabrúsené korčule, prilba, čiapka, 

nepremokavé teplé oblečenie, nepremokavé rukavice 

 

!!! RŠK, p. o. neposkytuje korčule ani prilbu !!! 

 

Poznámka: Poplatok sa musí zaplatiť bezhotovostne do začiatku turnusu. Poplatok za neabsolvované hodiny, ani v prípade 

ochorenia dieťaťa či iných osobných dôvodov, sa nevracia! 

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

 RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 

tel. 02 / 43 640 335, mobil: 0908 730 425 
  

 „KURZ KORČUĽOVANIA“  

 P R I H L Á Š K A 
 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................... Dátum nar. : ..................... 

 
Adresa: ...................................................................................................................................................... 

 
Meno a priezvisko rodiča: .......................................................................................................................   

 

Tel. kontakt rodiča: .................................................................................................................................   

 
E-mail: ....................................................................................................................................................... 
 

Prihlasujem svoje dieťa do Kurzu korčuľovania v termíne od 21.2.2021 do 28.3.2021.  

Prehlasujem, že dieťa je zdravé a je spôsobilé absolvovať Kurz korčuľovania a som oboznámený/á 

s podmienkami účasti dieťaťa a prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, 

s ktorými súhlasím.  

Súhlasím s tým, aby organizátor spracoval osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
 
 

V Bratislave, dňa ...........................     ............................................. 
              podpis rodiča (zák. zástupcu) 



 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

 
Údaje o Poskytovateľovi:   ................................................................................................... 

(Meno a priezvisko dieťaťa)  
 

Osobné údaje Poskytovateľa:   meno a priezvisko 

      adresa bydliska 

dátum narodenia 

      telefonický kontakt na rodiča poskytovateľa 

      e-mailový kontakt na rodiča poskytovateľa 

 

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:  

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 02/43 640 335, info@rskruzinov.sk 

 

Účely spracovania: - poskytnutie údajov z prihlášky na Kurz korčuľovania 

- súhlasím so zverejnením fotografií a video záznamu na propagačné účely 

(webová stránka www.rskruzinov.sk, Facebook profil a iné) 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:   Prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:  nebude 

Doba uchovávania osobných údajov:   do doby pominutia účelu 

 

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním 

osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných 

údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej 

ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom 

rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.    

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 

zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ 

zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade 

s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani 

iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

Práva Poskytovateľa osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať 

písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 

spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo 

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu 

osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 
 

 
Poskytovateľ má vek 16 a viac rokov * Áno / Nie     
 
 

__________________________ 
           Podpis rodiča (zák. zástupcu) 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 

* hodiace sa zakrúžkujte 

 

http://www.rskruzinov.sk/


 

 
PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA  

 

Vyhlasujem, že dieťa ................................................................................................... bytom v 

.............................................................................................................. neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triašku, malátnosť, neprimeraná únava, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý a zafarbený výtok z nosa, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý 

alebo vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, vyrážky na koži) a že 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 

alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s nim žijú 

spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 14 dní pred nástupom do styku s osobami, ktoré ochoreli na 

prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 

horúčkové ochorenie s vyrážkami) a boli im nariadené karanténne opatrenie.  

Je mi známe, že ak sa pri vstupnej prehliadke do Kurzu korčuľovania zistí, že moje prehlásenie je 

nepravdivé, dieťa bude musieť opustiť Kurz korčuľovania bez nároku na vrátenie poplatku. 

Som si vedomý(á) právnych následkov  v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), 

že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA NESMIE BYŤ 

STARŠIE AKO 1 DEŇ PRED NÁSTUPOM DO KURZU KORČUĽOVANIA. 

 

V Bratislave, dňa ............................. 

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu   ..................................................................... 

          

Adresa zákonného zástupcu    ..................................................................... 

          

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

 

Podpis zákonného zástupcu    ..................................................................... 

 

 


