
HLASOVACÍ LÍSTOK 
MENO, PRIEZVISKO, TITUL: 

  

 

TRVALÝ POBYT: 

 

EMAILOVÝ KONTAKT: 

 

DÁTUM NARODENIA: 

 

PODPORTE MAXIMÁLNE 1 – 3 PROJEKTY 

   

 

 

 

 

 

 

Projekt č. 1:  
Dia deň v MsKS 
 

Cieľ: Rozšíriť povedomie 

o ochorení diabetes, 

upozorniť na nebezpečenstvo 

jeho šírenia sa vo svete 

 
Rozpočet: 500 € 

 

 

 

 

Projekt č. 2:  
Grafická škola 
 

Cieľ: Projekt je koncipovaný ako 

,,malá grafická škola“, kde sa 

bude možné zoznámiť s 

umením grafiky od teórie a 

ukážok až po samotnú prax. 

Poslucháč tak bude mať 

možnosť absolvovať proces, 

počas ktorého má možnosť si 

vyskúšať nielen základné 

grafické techniky, ale aj 

rozmanité prístupy v tvorbe. 

Rozpočet: 2200 € 

 
 

Projekt č. 3:  

Obnova chátrajúceho 

športoviska – areál 

bývalej Obchodnej 

akadémie 
Cieľ: Obnova chátrajúcich ihrísk a 

vytvorenie krajšieho reprezentujúceho 

športoviska, ktoré zacelí dieru v 

mestskej infraštruktúre, kde chýba 

moderné kvalitné športovisko pre 

loptové hry dostupné všetkým 

obyvateľom mesta. Podpora zdravého 

životného štýlu u všetkých vekových 

skupín. 

 Rozpočet:1100 € 

 

 
 

Projekt č. 4:  
Prírodný altánok s 

dreveným sedením pod 

Šancom 
 

Cieľ: OZ Poď von!, ktoré stojí za 

vznikom lesného klubu Svetluška, 

chce vytvoriť prírodný altánok so 

sedením na Šanci. Vybuduje sa tak 

priestor na oddych, skupinové 

aktivity a podujatia pre všetky 

vekové kategórie, na tom 

najzdravšom mieste – v prírode. 

 
 Rozpočet: 2500 € 

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Vyplnením osobných údajov v tomto hlasovacom lístku udeľujem ako dotknutá 

osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ 

som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek 

odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, t .j. pred 

poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako  som ho udelil/a/. 

Vyplnením hlasovacieho lístka súhlasím so spracovaním a archivovaním mojich osobných údajov na účely vyhodnotenia 

ankety. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu inému príjemcovi ani tretej strane. Taktiež nebudú poskytnuté mimo 

Slovensko. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať ema ilom: msu@sabinov.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže získať viac informácií o 

svojich právach: www.sabinov.sk. 

mailto:msu@sabinov.sk
http://www.sabinov.sk/

