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Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 
 

vám ponúka 
 

letnú prázdninovú aktivitu 
 

 

Veda a technika okolo nás 
 

 

  Účastníkom sa môže stať každý záujemca vo veku 10 až 15 rokov,  ktorý sa 
hlbšie zaujíma o prírodné vedy, astronómiu, kozmonautiku, techniku a modelárstvo 
a prihlási sa a podá si včas prihlášku na dole uvedenú adresu.  
 
Letná prázdninová aktivita sa bude konať od 1. 8. - 5. 8. 2022 a počet účastníkov je 

obmedzený na 15! 

 
Prihlášku na LPA je potrebné zaslať najneskôr do 22.7.2022 

 
Letná prázdninová aktivita bude prebiehať v priestoroch Hvezdárne a planetária 
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v hore uvedených termínoch. Výška 
poplatku je 60 € na jedno dieťa (v poplatku je zahrnutá strava - obed na každý deň + 
pitný režim).  
 
Program poskytuje nielen nejakú prednášku, ale aj čas v planetáriu, či 
meteorologické merania. Zabavia sa aj s modelmi, ktoré si sami zlepia či navrhnú 
a vytlačia na 3D tlačiarni. Nebude chýbať ani prechádzka von (lokalita, cesta do mesta 
a oboznámenie sa s jeho históriou a aj súčasnosťou). A možno príde aj nejaký ten 
hosť. 
 
Program trvá každý deň od 8:00 do 15:30, ráno je preto v tomto čase potrebné deti 
priviesť a poobede zase vyzdvihnúť. 
 
S nástupom v prvý deň Letnej prázdninovej aktivity, bude potrebné odovzdať 
potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára alebo zákonného zástupcu, ktoré nesmie byť 
viac ako 24 hodín staré.  
 
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. 
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P R I H L Á Š K A  
 
 
Záväzne sa prihlasujem na letnú prázdninovú aktivitu - Veda a technika 
okolo nás, organizovanú Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella 
v Žiari nad Hronom v termíne  1.8. - 5.8. 2022   
 

 
 

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

 

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

 

Adresa domov : .................................................................................................  

 

Telefón : ........................ E-mail (pre ďalšiu korešpondenciu):...............................  

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

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

 
 
 
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z.  
Prihlásením dieťaťa na letnú prázdninovú aktivitu rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa súhlasia 
s použitím osobných údajov (adresa bydliska, dátum narodenia) pre potreby evidencie po dobu 
6 mesiacov. Ďalej hore uvedení (rodič / zákonný zástupca) súhlasia s použitím (zverejnením) 
fotografií z akcie na stránke - www.planetarium.sk, prípadne na stránkach sociálnych sietí 
Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. 

 
 
 
 
 

......................................  
Podpis zákonného zástupcu 
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Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti 

 

 

Vyhlasujem, že dieťa (meno priezvisko) ........................................................, bytom 

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

ochorenia ako je telesná teplota nad 37,1 °C a vyššie alebo triaška, malátnosť, neprimeraná 

únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, 

hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, 

oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica 

niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

Zároveň vyhlasujem, 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). 

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

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

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

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 


