
Piešťanský plavecký klub, Kuzmányho 1131/7, 92101 Piešťany, IČO 45014795, DIČ 2022596312, www.ppk-plavanie.sk 

 

Prihláška za člena do Piešťanského plaveckého klubu 
 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Adresa: 

Tel. kontakt: 

Email: 

Športová odbornosť/športovec: 

 

Členský poplatok na rok 2016/2017 je stanovený vo výške 1€, poukazuje sa na účet UniCreditBank, a.s. 

IBAN: SK25 1111 0000 0015 7069 3018, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, lehota na uhradenie je 30.9.2016. Doterajší 

členovia združenia, ktorí nesplnia podmienky členstva a nepodajú prihlášku (Stanovy, odsek 7) ani do 

30.09.2016, ich členstvo v združení k uvedenému dňu zaniká.  

 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká 

rozhodnutím príslušného orgánu združenia.   Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s predpismi 

združenia zo združenia vystúpiť. 

2. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby spĺňajúce podmienky členstva, ktoré sa podieľajú na činnosti, 

rozvoji a napĺňaniu cieľov, zámerov a poslania združenia a sú ako členovia vedení za toto združenie  v 

zdrojovej evidencii združenia. 

3. Členmi združenia fyzickými osobami sú osoby, ktoré vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú 

činnosť vrátane účasti na súťaži najmä ako športovci a športoví odborníci vrátane funkcionárov.  

4. V prípade člena združenia, ktorý je športovým odborníkom sa vyžaduje bezúhonnosť. Za bezúhonného sa 

považuje ten, kto spĺňa podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 3 ZoŠ.1)  

5. Návrh na prijatie za člena združenia predkladá najvyššiemu orgánu združenia  výkonný orgán združenia. 

6. Každá osoba, ktorá sa chce stať členom združenia (žiadateľ) musí podať písomnú Prihlášku za člena 

adresovanú združeniu. V prihláške žiadateľ uvedie údaje vyžadované ZoŠ  a  príslušným predpisom 

združenia. 

7. Podmienky vzniku členstva v združení sú nasledovné: 

7.1. Plnoletosť,  

7.2. Spôsobilosť na právne úkony, 

7.3. Bezúhonnosť podľa ZoŠ (v prípade športového odborníka), 

7.4. Súhlas s dodržiavaním stanov združenia a predpisov združenia, 

7.5. Uhradenie členského príspevku za kalendárny rok, v ktorom má členstvo vzniknúť 

                                                           
1) Bezúhonnosť sa preukazuje pri podaní prihlášky za člena a pri zápise do zdrojovej evidencie združenia písomným čestným 

vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis 
z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace.[§ 7 ods. 4 ZoŠ] 
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7.6. Rozhodnutie najvyššieho orgánu o prijatí za člena združenia.  

8. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena. 

9. Osobné údaje žiadateľov o členstvo uvedené v ich Prihláške za člena budú zapísané do zdrojovej evidencie 

združenia. 

10. O neprijatí za člena a o vylúčení člena združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia.  

 

 

Súhlasím s dodržiavaním stanov združenia a predpisov združenia. 

 

V Piešťanoch, dňa................................... 

 

 

 

Podpis.................................................................................................                                        

 

Podpis štatutárneho zástupcu............................................................ 


