
ŽIADOSŤ   

o prijatie za krátkodobého člena občianskeho združenia 

Škôlka Babyfun, o. z. 

Špaldová 38/B, 821 07 Bratislava – m.č. Podunajské Biskupice, IČO: 51 820 706 

 

 

1. Titul, meno, priezvisko: ..................................................................................................... 

 

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

 

3. Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................... 

 

 

Týmto žiadam o prijatie za krátkodobého člena občianskeho združenia Škôlka Babyfun, o.z. (ďalej len 

„občianske združenie“). 

 

Mám záujem o krátkodobé členstvo, s ktorým je spojená činnosť občianskeho združenia v nasledovnom 

rozsahu: 

 

 
  (pozn.: výber požadovaného členstva označte „X“) 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podaním žiadosti som bol/a informovaný/á o výške mesačného 

členského poplatku, ktoré bolo predstavenstvom občianskeho združenia stanovené vo výške uvedenej 

v tabuľke vyššie, s výškou mesačného členského poplatku súhlasím a zaväzujem sa ho uhrádzať 

v lehotách splatnosti určených predstavenstvom občianskeho združenia. Zároveň beriem na vedomie, 

že podrobnosti o platobných podmienkach mesačného členského príspevku budú stanovené 

rozhodnutím predstavenstva občianskeho združenia a budú obsiahnuté aj v Dohode o podmienkach 

poskytovania starostlivosti o dieťa. 

 

Pri zmene mesačného členského poplatku na základe rozhodnutia predstavenstva občianskeho 

združenia sa zaväzujem uhrádzať novú výšku členského mesačného poplatku, a to odo dňa stanoveného 

predstavenstvom občianskeho združenia, nie však skôr ako mi bude nová výška mesačného členského 

poplatku písomne oznámená.  

 

Beriem na vedomie, že počas platnosti môjho členstva v občianskom združení môžem písomne požiadať 

o zmenu rozsahu môjho krátkodobého členstva v občianskom združení, pričom zmena rozsahu je platná 

odo dňa stanoveného v písomnom rozhodnutí predstavenstva občianskeho združenia a od tohto dňa sa 

zaväzujem uhrádzať nový mesačný členský poplatok zodpovedajúci zvolenému rozsahu krátkodobého 

členstva v občianskom združení.  

 

 Celodenná starostlivosť o dieťa nad 3 roky od 07:00 do 17:00 hod.  / mesiac 399 € 

 Poldenná starostlivosť o dieťa nad 3 roky od 07:00 do 12:00 hod. / mesiac 349 € 

 Celodenná starostlivosť o dieťa do 3 rokov od 07:00 do 17:00 hod. /mesiac 429 € 

 Poldenná starostlivosť o dieťa  do 3 rokov od 07:00 do 12:00 hod. /mesiac 379 € 

 Iná starostlivosť:  

 Celodenná strava 5 € / deň  Poldenná strava 4 € / deň 



Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podaním žiadosti som mal/a možnosť oboznámiť sa so 

stanovami občianskeho združenia a s týmito stanovami bez výhrad súhlasím. 

 

Zároveň sa zaväzujem, že sa budem aktívne podieľať na činnosti občianskeho združenia v zmysle jeho 

stanov.  

 

Najneskôr do 3 dní od podania tejto žiadosti sa zaväzujem na účet občianskeho združenia uhradiť 

jednorazový registračný poplatok vo výške 30,- €. Beriem na vedomie, že predstavenstvo občianskeho 

združenia nebude rozhodovať o schválení tejto žiadosti pred zaplatením registračného poplatku.   

 

 

 

 

V .......................    dňa ...........................                        ..................................... 

         podpis  

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k žiadosti: 

 
1. Žiadateľ v zmysle nariadenia GDPR a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, svojím podpisom 

udeľuje súhlas občianskemu združeniu Škôlka Babyfun, o.z., Špaldová 38/B, 821 07 Bratislava na spracovanie 

svojich  osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške. Tieto osobné údaje poskytuje žiadateľ 

občianskemu združeniu na účely plnenia povinností vyplývajúcich z členstva v občianskom združení, a to na 

dobu potrebnú pre dosiahnutie tohto účelu. Žiadateľ zároveň súhlasí, aby občianske združenie, na 

dosiahnutie tohto účelu, uvedené osobné údaje poskytlo sprostredkovateľom, s ktorými má uzatvorenú 

zmluvu o spracovaní osobných údajov. 

 

 


