
   
 

 

PRO SILVA SLOVAKIA 

ul.T.G.Masaryka 2117/24 

960 01 Zvolen 

 

PRO SILVA SLOVAKIA 
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE 

  IČO  : 54401437 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA 

 
Týmto Vás žiadam o prijatie za člena Občianskeho združenia Pro Silva Slovakia(ďalej OZ) ako 

fyzickú/právnickú osobu
1
 a svojím podpisom potvrdzujem, že som oboznámený(á) so Stanovami 

OZ , súhlasím s nimi, som si vedomý(á) všetkých práv a povinností, ktoré z členstva v OZ  

vyplývajú a po prijatí za člena uhradím členský príspevok v zmysle platného uznesenia.  
1
 nehodiace sa prečiarknite a následne vyplňte relevantnú tabuľku 

              

         správne údaje označte  x  

FYZICKÁ OSOBA 
       občan 

       SZČO 

* Meno a priezvisko,titul  
* Trvalé bydlisko  
    Dátum narodenia  
    Lesnícke vzdelanie  

    Som (je možné zaškrtnúť aj viac možností) 
   lesník       vlastník lesa       študent        pedagóg 
   pracovník výskumu      iné ……………………………………  

    Telefónny kontakt  

*  E-mail  

 

 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA 

       verejný sektor (mesto,obec,iné) 

       súkromný sektor (a.s., s.r.o.,iné) 

       občiansky sektor (nadácia, nezisk.org.,občianske združenie.,iné) 

* Názov/obchodné meno  
* Právna forma  
* Adresa sídla  
   Prevažujúca činnosť/predmet podnikania  
   IČO  

   DIČ  

*  Štatutárny zástupca  

    Telefónny kontakt  

*  E-mail  

 
 

 

 

 

 



   
 

 

PRO SILVA SLOVAKIA 

ul.T.G.Masaryka 2117/24 

960 01 Zvolen 

 

PRO SILVA SLOVAKIA 
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE 

  IČO  : 54401437 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním 

poskytnutých údajov uvedených v tejto Prihláške za člena Občianskeho združenia Pro Silva 

Slovakia, ktoré boli OZ Pro Silva Slovakia so sídlom ul.T.G.Masaryka 2117/ 24, 96001 Zvolen 

poskytnuté pre účely vedenia databázy členov OZa pre účely organizovania podujatí OZ.Súhlasím 

so zverejnením svojej fotografie v reportážach z uskutočnených podujatí,v publikačnej činnosti, 

vrátane mnou zhotovených fotografií.  Zároveň súhlasím s tým, aby údaje označené hviezdičkou (*) 

boli zverejnené na webovej stránke OZ.Súhlas je daný na dobu trvania členstva v OZ a je možné ho 

kedykoľvek písomne odvolať. 

 

                                           

V……………………… dňa…………………            podpis 

 

 

 

Stanovisko Predstavenstva OZ k prijatiu za člena OZ Pro Silva Slovakia 

Uchádzač o členstvo  

Stanovisko Predstavenstva OZ 

k prijatiu za člena 

     áno 

     nie 

Prerokované dňa  

 

Podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 


