
 

  Prihláška do MŠO Štúrovo, oddiel:…….……od: (mesiac/rok)…..…… 

   VS: Futbal 101xx, Tenis102xx, Vzpieranie103xx, Box 105xx, Hádzaná 106xx, St. Tenis 107xx 

 

 

Osobné údaje:  

Meno: .............................................................  Priezvisko: .................................................................. 

Dátum narodenia:............................................          Rodné číslo:................................................................. 

Adresa: .......................................................................................................................................................... 

Telefón: ..........................................................          E-mail: ......................................................................... 

Variabilný symbol: ............................................. (Nevypĺňať!) 

Otec: 
Meno: .............................................................  Priezvisko: .................................................................. 

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

Adresa: .......................................................................................................................................................... 

Telefón: ..........................................................          Email: ......................................................................... 

Matka: 
Meno: .............................................................  Priezvisko: .................................................................. 

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

Adresa: ......................................................................................................................................................... 

Telefón: ...........................................................         Email: ........................................................................  

 

Zdravotný stav: Uveďte všetky dôležité informácie o Vašom zdravotnom stave, ktoré sú obmedzujúce a 

treba ich brať do úvahy pri tréningovom procese (cukrovka, alergia, epilepsia, srdcové ochorenia atď.) 

 

 

 

 
Prehlásenie: (do 18 rokov vyplní rodič alebo právny zástupca) 

Podpísaný/á (vypíšte čitateľne tlačeným písmom)................................................................................. 

(priezvisko, meno, titul) prihlasujem hore uvedeného záujemcu záväzne do členstva MŠO. Svojím podpisom 

potvrdzujem pravdivosť hore uvedených údajov a zaväzujem sa dodržiavať interné predpisy, nariadenia a 

rozhodnutia riadiacich orgánov MŠO. 

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z . z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (GDPR), v rozsahu údajov uvedených na 

registračnom formulári z dôvodu registrácie pre výlučne vnútorné potreby MŠO. Taktiež týmto dávam 

dobrovoľne súhlas MŠO, aby zverejnil moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, fotografia, na účely 

ich zverejnenia na webstránke, facebookovej stránke, instagrame MŠO a v tlači. 

 

Členský príspevok pre riadneho člena je 8,- €/mes. Príspevky sa platia 11krát ročne, výška členského na  

1 kalendárny rok je 88,- €/ na jedného člena. 

 

Členský príspevok sa uhradí na bankový účet MŠO alebo do pokladne MŠO,  prípadne osobe, ktorú 

písomnou formou poverí riaditeľ MŠO. 

 

 

 

 

 



 

  Prihláška do MŠO Štúrovo, oddiel:…….……od: (mesiac/rok)…..…… 

   VS: Futbal 101xx, Tenis102xx, Vzpieranie103xx, Box 105xx, Hádzaná 106xx, St. Tenis 107xx 

 

 

 

 

 

 

Bankový účet MŠO: 

OTP Banka, a. s., číslo účtu: IBAN SK 35 5200 0000 0000 0954 2965 

VS: číslo uvedené na členskom preukaze a na prihláške správa pre prijímateľa: meno a priezvisko (povinný 

údaj) a mesiac, za ktorý sa hradí príspevok  

Členský príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa  príslušného mesiaca. 

 

 

 

Právom každého riadneho člena MŠO je: 

• zúčastňovať sa tréningov a riadiť sa podľa pokynov trénera  

• reprezentovať MŠO na športových podujatiach 

• využívať všetky výhody a zľavy uvedené na informačnej nástenke 

 

Povinnosťou každého riadneho člena MŠO je: 

• počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných MŠO dodržiavať pokyny trénera 

• uhrádzať dané členské príspevky 

 

 

Členstvo v MŠO zaniká :   

• vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MŠO 

• vyškrtnutím pre opakované neplnenie povinností člena 

• vylúčením, ak člen opakovane a napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo 

pre iné závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v MŠO (napr. porušenie vnútorných predpisov 

MŠO, činnosť ktorá nie je v súlade s cieľmi a záujmami MŠO, správanie sa v rozpore s etikou 

a morálkou atď.)  

• úmrtím člena 

 

 

 

 

 

 

 

V Štúrove, dňa ............................................      podpis: ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


