
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Žilina – Saleziáni,  
 

Prihláška na prvé sv. prijímanie 

 
Meno a priezvisko: ............................................................  
 
Dátum a miesto nar.:..........................................................  
 
Miesto krstu: .................................................................... 
  

Matka (aj rod.): ..................................................................  
 
Otec: ............................................................................... 
 

Sobášení v kostole – kde, kedy:........................................ 
 

Adresa bydliska: ................................................................ 
 

Tel. číslo: ..........................................................................   
 
Kontaktný mail: ................................................................. 
 

Škola: .......................................... Trieda: ........................ 
 

Ročníky, v ktorých navštevovalo dieťa hodiny náboženstva:  
 

prvý....................................druhý............................... 
 

!!! Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti ako Žilina – Saleziáni, 
Žilina – Solinky, Žilina – Mesto, Žilina – Vlčince, Žilina – 

Bytčica, Žilina – Hájik,  
treba potvrdiť časť o mieste krstu v políčku prihlášky!!! 

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku príde odovzdať rodič 
spolu s dieťaťom v dňoch: stredy 12.9., 19.9. alebo 26.9. 

a v utorky: 18.9. alebo, 25.9., 2018 a  v čase medzi 14:30 
a 17:00. Ak nestihnete vybaviť potvrdenie o krste do 

termínu prihlásenia, je potrebné prísť na zápis aj 
napriek tomu. Potvrdenie donesiete dodatočne. 

 

 

 
 

( Potvrdzuje farský úrad, kde prvoprijímajúci prijal sviatosť krstu) 
 

 
 
Potvrdzujem, že prvoprijímajúci prijal sviatosť krstu. 
 

 
Farnosť: ..................................................................... 
 

 
Dátum krstu: .............................................................. 
 

 
zv. ....................... str. .............. por. č. ...................... 
 

 

 
 
 
podpis a pečiatka: ..................................................... 
 
 

 
 
 
 

 
Ja, otec / matka tohto dieťaťa, vedomý/á si svojej 
zodpovednosti pred Pánom Bohom za výchovu mojich 
detí, vyhlasujem, že sa vynasnažím o to, aby sa môj 
syn/dcéra čo najlepšie pripravil/a a po splnení 
podmienok mohol/a pristúpiť k 1. sv. prijímaniu. Budem 
sa snažiť spolupracovať s kňazom a tými, ktorí mi chcú 
v plnení tejto povinnosti pomáhať. 
 

 
 

 
 
 
 

 ..........................................   .............................................. 
  podpis otca   podpis matky 
    
     Prostriedky prípravy na 1. sväté prijímanie: 

- spolupráca rodičov s kňazom a prípravným tímom                   
na odovzdávaní viery; 

-   pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy; 
-   pravidelná účasť na svätých omšiach  

v nedeľu a prikázaný sviatok vo farnosti ZA-Saleziáni; 
-   raz do mesiaca stretnutie po sv. omši (9:30) pre  

rodičov a deti (treba si rezervovať čas doobeda); 
- silne povzbudzujeme k účasti na sv. omši v piatky o 17:30                    

vo farnosti Žilina-Saleziáni. 
 
 
 

 
  

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
 

Dolu podpísaný/-á (zákonný zástupca) udeľujem prevádzkovateľovi súhlas  

na spracúvanie osobných údajov (uvedených v prihláške) maloletého dieťaťa a rodičov za účelom: 

- komunikácie informácii s rodičmi ohľadom prípravy vrámci kurzu  

- zapísania do matriky pokrstených a prijatých sviatostí: prvé svätého prijímania  

- spolupráce s rodičmi a katechétmi na odovzdávaní viery. 

Tiež dávam súhlas na vyhotovovanie a uverejňovania fotografií a videí dieťaťa z aktivít kurzu a slávnosti prvého svätého 

prijímania na webovom sídle prevádzkovateľa zilina.sdb.sk, alebo v časopise farnosti DBŽ (don Bosco v Žiline) a na výrobu 

spoločných pamiatok. 

      

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem odo dňa zápisu.  

(Viac info na https://gdpr.kbs.sk/ ) 
 
 

 

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

                                podpis zákonného zástupcu dieťaťa  
 

https://gdpr.kbs.sk/

