
 

 
Neinvestičný fond VODÁRNE 

Komenského 62/50 04001 Košice - mestská 

časť Sever 

Nezisková organizácia Daniela J. Krátkého 
Galvaniho 5890/7, 821 04 Bratislava-Ružinov 

Neinvestičný fond VODÁRNE 

Žiadosť o finančný príspevok Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkého 

a Neinvestičného fondu VODÁRNE 

 

Žiadateľ (rodič/zákonný zástupca): 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ............................................................... 

Trvalé bydlisko: ......................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................. 

Telefón: .................................................. e-mail: ..................................................................... 

Dieťa: 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ............................................................... 

Trvalé bydlisko: ......................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................. 

Spolužiadateľ (starý rodič /prastarý rodič dieťaťa): 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ............................................................... 

Trvalé bydlisko: ......................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................. 

Telefón: .................................................. e-mail: ..................................................................... 

 

Žiadateľ alebo spolužiadateľ je zamestnancom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 

závod......................................................................................................................................................... 

Finančný príspevok sa žiada na nasledovnú mimoškolskú aktivitu (uveďte názov aktivity  

a názov inštitúcie, ktorá je organizátorom):.............................................................................................. 

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

Kontakt na organizátora:........................................................................................................................... 

Výška mesačného poplatku za mimoškolskú aktivitu stanovená organizátorom:.................................... 

Žiadateľom požadovaná suma na jeden školský polrok na danú mimoškolskú aktivitu: ........................ 

IBAN žiadateľa: ......................................................................................................................................... 

O výsledku schválenia / neschválenia finančného príspevku má byť žiadateľ informovaný: 

        e-mail  sms   

 
 



 

 
Neinvestičný fond VODÁRNE 

Komenského 62/50 04001 Košice - mestská 

časť Sever 

Nezisková organizácia Daniela J. Krátkého 
Galvaniho 5890/7, 821 04 Bratislava-Ružinov 

Neinvestičný fond VODÁRNE 

 
 
 

Podmienky použitia finančného príspevku Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkého 
a Neinvestičného fondu VODÁRNE 

 
 

1. Žiadateľ alebo spolužiadateľ musí byť zamestnancom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
2. Dieťa, na ktoré sa žiada finančný príspevok, sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese 

v základnej škole (plnenie povinnej školskej dochádzky). 
3. Žiadosť bola doručená v stanovených termínoch uvedených na webovej stránke Neziskovej organizácie 

Daniela J. Krátkého a bola podpísaná žiadateľom tzn. rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa.  
4. Finančný príspevok je možné použiť na mimoškolské aktivity, ktorými sa pre tento účel rozumejú 

záujmové krúžky/kurzy, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. 
5. Finančný príspevok je individuálne určená výška finančnej podpory pre dané dieťa z reálnej sumy 

stanovenej organizátorom danej mimoškolskej aktivity. 
6. Finančný príspevok na mimoškolské aktivity sa žiada vždy na jeden školský polrok. 
7. Na poskytnutie finančného príspevku/inej formy pomoci neziskovej organizácie nie je právny nárok. 
8. Žiadateľ je povinný zdokladovať použitie poskytnutého finančného príspevku v termínoch uvedených 

na webovej stránke Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkého. 
9. Pre zdokladovanie použitia finančného príspevku je potrebné neziskovej organizácii doručiť potvrdenie 

o úhrade alebo účtovný doklad o zaplatení mimoškolskej aktivity a 2 fotografie dieťaťa, prípadne 
video, z danej mimoškolskej aktivity pri vykonávaní danej aktivity.  

10. V prípade nedostatočného zdokladovania použitia finančného príspevku bude žiadateľ automaticky 
vylúčený zo Zoznamu žiadateľov o finančný príspevok Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkého 
a Neinvestičného fondu VODÁRNE. O opätovné zaradenie do Zoznamu žiadateľov o finančný príspevok 
môže rodič/zákonný zástupca znova požiadať až po uplynutí lehoty 2 rokov odo dňa vylúčenia zo 
zoznamu.  

11. Nezisková organizácia má právo skontrolovať použitie finančného príspevku priamo u organizátora 
mimoškolskej aktivity. 

12. V prípade poskytnutia finančného príspevku na základe tejto žiadosti sa vzťah Neziskovej organizácie 
Daniela J. Krátkého, Neinvestičného fondu VODÁRNE a úspešného žiadateľa spravuje ustanoveniami 
darovacej zmluvy podľa § 628 Občianskeho zákonníka, ktorá je titulom na vyplatenie finančného 
príspevku. Za poskytnutie/prijatie daru sa považuje aj plnenie priamo organizátorovi mimoškolskej 
aktivity. 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: Údaje v žiadosti budú použité na vyhodnotenie splnenia 
podmienok, rozhodnutie o schválení alebo neschválení finančného príspevku a na informovanie 
žiadateľa o výsledku. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb sú 
k dispozícii na webovej stránke neziskovej organizácie. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Súhlasím s vyhotovením, spracovaním a zverejnením 
fotografií, prípadne videa dieťaťa z mimoškolskej aktivity, ktoré dokladujú použitie finančného 
príspevku, na informovanie verejnosti o činnosti Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkého 
prostredníctvom jej internetovej stránky, sociálnych sietí (po dobu ich prevádzkovania) 
a propagačných materiálov zverejnených v lokálnych online a offline médiách (napr. obecný časopis), 
prípadne informovania darcov formou newslettra. Súhlas je možné odvolať zaslaním oznámenia na 
adresu prevádzkovateľa.  
 

        Súhlasím so spracúvaním osobných údajov. 
 
 
 
 
 

            Dátum: ................................................... Podpis: ................................................................... 


