
PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

Jelentkezési lap alapiskolai tanulmányok megkezdéséhez 

 

Identifikátor prihlášky: ................................................................................................................. 

Jelentkezési lap azonosító 

Žiadam o prijatie dieťaťa do základnej školy v školskom roku: ................................................ 

Kérem gyermekem felvételét az alábbi iskolák valamelyikébe a ............................... tanévben. 

 

1. Názov školy:..................................................................................................................... 

Oktatási intézmény neve 

na pracovisko na ulici: ...................................................................................................... 

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

tagiskola címe (utca)  

vo vyučovacom jazyku:.................................................................................................... 

oktatási nyelv  

 

2. Názov školy:..................................................................................................................... 

Oktatási intézmény neve 

na pracovisko na ulici:...................................................................................................... 

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

tagiskola címe (utca)  

vo vyučovacom jazyku:.................................................................................................... 

oktatási nyelv  

 

3. Názov školy:..................................................................................................................... 

Oktatási intézmény neve 

na pracovisko na ulici: ..................................................................................................... 

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

tagiskola címe (utca)  

vo vyučovacom jazyku:.................................................................................................... 

oktatási nyelv  

 

4. Názov školy:..................................................................................................................... 

Oktatási intézmény neve 

na pracovisko na ulici: ..................................................................................................... 

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

tagiskola címe (utca)  

vo vyučovacom jazyku:.................................................................................................... 

oktatási nyelv  

 

5. Názov školy:..................................................................................................................... 

Oktatási intézmény neve 

na pracovisko na ulici:...................................................................................................... 

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

tagiskola címe (utca)  

vo vyučovacom jazyku:.................................................................................................... 

oktatási nyelv  



 

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................................... 

A gyermek  utóneve és családi neve 

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

Gyermek születési ideje   Személyi szám 

Miesto narodenia: ...................................... Rodné priezvisko.................................................... 

Születési hely     Születési családi név 

Pohlavie: ............... 

Gyermek neme 

Národnosť: .................................................................................................................................... 

Nemzetisége 

Štátna príslušnosť: ........................................................................................................................ 

Állampolgársága 

Materinský jazyk:........................................ Iný materinský jazyk:............................................. 

Anyanyelve                Másik anyanyelve 

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................ 

Lakóhelyének címe 

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:  

A gyermek szokásos tartózkodási helyének címe, ha nem tartózkodik a lakóhelyén. 

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

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu 1:  

Az 1. számú törvényes képviselő utóneve és családi neve 

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

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

Születési idő 

Korešpondenčná adresa: ............................................................................................................... 

Levelezési cím 

Kontakty na účely komunikácie: 

Értesítési és kapcsolattartási adatok  

E-mail: ........................................................ Tel. č.: .................................................................... 

E-mail-cím     Telefonszám 

Číslo elektronickej schránky: ....................................................................................................... 

Elektronikus ügyfélkapu száma 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu 2:  

A 2. számú törvényes képviselő utóneve és családi neve 

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

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

Születési idő 

Korešpondenčná adresa: ............................................................................................................... 

Levelezési cím 

Kontakty na účely komunikácie: 

Értesítési és kapcsolattartási adatok  

E-mail: ........................................................ Tel. č.: .................................................................... 

E-mail-cím     Telefonszám 



Číslo elektronickej schránky: ....................................................................................................... 

Elektronikus ügyfélkapu száma 

 

Údaje zástupcu zariadenia: 

Intézményi képviselő adatai 

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

Az intézményi képviselő utóneve és családi neve 

Názov zariadenia: ........................................................................................................................ 

Intézmény neve 

IČO: ....................... ..................................................................................................................... 

Statisztikai száma 

Adresa zariadenia: ....................................................................................................................... 

Intézmény címe 

Kontakty na účely komunikácie: 

Értesítési és kapcsolattartási adatok  

E-mail: ......................................................... Tel. č.: ................................................................... 

E-mail-cím     Telefonszám 

 

Dieťa aktuálne plní povinné predprimárne vzdelávanie v: 

A gyermek jelenleg az alább megnevezett intézményben részesül kötelező óvodai oktatás-

nevelésben 

EDUID materskej školy/ zariadenia predprimárneho vzdelávania: ............................................. 

Az óvoda/ iskola előtt nevelést és oktatást folytató intézmény EDUID kódja 

Názov materskej školy/ zariadenia predprimárneho vzdelávania: ............................................... 

Az óvoda/ iskola előtt nevelést és oktatást folytató intézmény neve 

Adresa materskej školy/ zariadenia predprimárneho vzdelávania: .............................................. 

Az óvoda/ iskola előtt nevelést és oktatást folytató intézmény címe 

 

Požadovaná výchova*:       etická    náboženská  

Választott tantárgy     etikai nevelés  hittan 

 

Záujem o stravovanie v školskej jedálni*:    áno    nie 

Az iskolai étkezést igénybe kívánjuk venni  igen   nem 

   

Záujem o navštevovanie ŠKD*:     áno    nie 

A gyermek az iskolai klubot (napközit)  igen   nem 

látogatni kívánja  

 

Poznámka (nepovinné):  

Megjegyzés (nem kötelező) 

Sem môžete uviesť doplňujúce informácie týkajúce sa Vášho dieťaťa (napr. zdravotné 

obmedzenia, návyky dieťaťa alebo iné informácie rozhodujúce pre vzdelávanie Vášho dieťaťa) 

A megjegyzések rovatba a gyermekkel kapcsolatos információk tüntethetők fel (pl. egészségügyi 

problémák, a gyermek szokásai, ill. a gyermek oktatása szempontjából fontos egyéb 

tájékoztatás). 

 



Koná jeden zákonný zástupca dieťaťa: 

A gyermek nevében csak az egyik szülő jár el, ha 

   

 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a 

povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol 

pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania 

dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená  

bíróság a gyermek nevelése és oktatása tekintetében az egyik szülő esetében korlátozta  

vagy felfüggesztette a szülői felügyeleti jogok gyakorlását,  ha bíróság a gyermek 

nevelése és oktatása tekintetében az egyik szülő esetében megvonta a szülői 

felügyeleti jogok gyakorlását, vagy ha az egyik szülőnek korlátozta 

a cselekvőképességét; 

 

 jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa 

az egyik szülő egészségi okokból írásképtelen; 

 

 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko 

prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa 

az ügy nem tűr halasztást, a másik szülő hozzájárulásának megszerzése nehezen 

leküzdhető akadályba ütközik, és ez a megoldás szolgálja leginkább a gyermek 

érdekét; 

  

 zákonní zástupcovia sa dohodli, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a 

rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi 

a törvényes képviselők megállapodása értelmében a kérelmet csak egyikük írja alá, és 

a határozatot csak az egyik törvényes képviselő kapja, feltéve, hogy az érintettek az 

ezzel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatukat megküldik/benyújtják a tanintézmény 

igazgatójának; 

 

 jeden z rodičov zomrel 

az egyik szülő meghalt. 

 

 

Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa: 

A gyermek törvényes képviselőinek / intézmény képviselőjének nyilatkozata 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto prihláške sú správne a pravdivé. 

Becsületemre kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Podpisy oboch zákonných zástupcov: 

A gyermek mindkét törvényes képviselőjének aláírása 

 

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

 

V ................................................................  dňa ..........................  

Hely      napján 

 

 

 

 

 


