
PRIHLÁŠKA NA ARCHIEPARCHIÁLNU ŠKOLU 
ANIMÁTORA - DOBROVOĽNÍKA  

 
 

 

Vyplnením tejto prihlášky sa záväzne prihlasuješ na Archieparchiálnu školu animátora – dobrovoľníka 

(AŠAD) v šk. roku 2022/2023 – jej prvý rok - Školu učeníka, ktorá sa realizuje v GMC Bárka 

v Juskovej Voli.  

 

Priezvisko a meno:____________________________________________________________________ 

Dátum nar.:___________________________ Miesto nar.____________________________________ 

Farnosť/Filiálka: ____________________________ Dekanát:_________________________________ 

Trvalé bydlisko (ul., č. domu, obec/mesto, PSČ): ___________________________________________ 

Emailová adresa:____________________________________ Telefón:__________________________ 

Najvyššie ukončené vzdelanie: 

 Základné 
 Učňovské 
 Stredné (bez maturity) 
 Učňovské s maturitou 
 Úplné stredné všeobecné s maturitou 
 Úplné stredné odborné s maturitou 
 Vyššie odborné 
 Vysokoškolské 1. stupňa 
 Vysokoškolské 2. stupňa 
 
Skúsenosť so službou v Cirkvi (animátor, dobrovoľník, hudobník, štábista a pod.): 
 Mám 
 Nemám 
Ak áno, uveď, kde a v akej podobe: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Na mládežnícke stretká: 
 Chodím 
 Nechodím 
Ak áno, do akého spoločenstva a kto je jeho vedúcim? 

__________________________________________________________________________________  

Motivácia: Prečo máš záujem o AŠAD (uveď dôvody, ktoré ťa motivujú k tomu byť súčasťou AŠAD, kto 
ťa na AŠAD pozval, kto alebo čo ťa inšpirovalo k prihláseniu sa na AŠAD, čo chceš formáciou na AŠAD 
dosiahnuť a pod.)?:  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ . 



 
Mám mimoškolské vzdelanie v oblasti: 

Odbor      Počet rokov 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Na hudobný nástroj: 
 Hrám (na aký?) 
 Nehrám  
 
Moje záľuby, koníčky, zručnosti  sú: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
PODPORNÉ VYJADRENIA 

 
VYJADRENIE RODIČA  

(potrebujú ho tí, ktorí majú menej ako 18 rokov) 
 

Súhlasím s tým, aby môj syn/moja dcéra ____________________________________________, 

nar. dňa _____________________ v ____________________________________ nastúpil/a na 

vzdelávací program Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka v Gréckokatolíckom 

mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.  

 
 
Dátum:         Podpis zákonného zástupcu: 
 
 

VYJADRENIE KŇAZA 
(potrebuje ho každý záujemca o AŠAD) 

 
 

Ja__________________________________, správca farnosti ____________________________, 

súhlasím, odporúčam a podporujem ____________________________________________ k účasti na 

Archieparchiálnej škole animátora – dobrovoľníka. 

 
 
Dátum:          Podpis kňaza: 
 
 
 

Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto udeľujem súhlas so 
spracovaním   
 
 
 
 
 

V_____________________dňa_______________  Podpis______________________________ 
             (rodič, dospelý účastník) 

 
Vyplnenú prihlášku pošli na nasledujúcu adresu: AŠAD, GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec . 

Viac info: www.gmcbarka.sk 


