
 

Strelecký klub Slovenskej technickej univerzity 
Ilkovičova 3, 841 06 Bratislava, IČO: 318 04 764 , DIČ: 2021495894 

v skrátenom názve SK STU 

 

PRIHLÁŠKA 

ZA ČLENA / K HOSŤOVANIU 
 

 

Žiadateľ o členstvo / hosťovanie
1
 

 

Priezvisko, meno, titul:  
 

Dátum narodenia:  Číslo OP:  
 

Adresa trvalého pobytu:  
 

Číslo telefónu:  E-mail:  
 

Členstvo v inom športovom streleckom klube
1
: ÁNO    NIE 

 

Názov športového 

streleckého klubu: 
 

 

Držiteľ zbrojného preukazu
1
: ÁNO    NIE 

 

Séria a číslo ZP:  Skupiny ZP:  
 

OR PZ, ktoré vydalo ZP:  
 

Žiadam o členstvo v Slovenskom streleckom zväze (SSZ)
1
: ÁNO    NIE 

 

O členstvo v SSZ môže žiadať iba žiadateľ o členstvo v SK STU! 

 

Zákonný zástupca
2
: 

 

Priezvisko, meno, titul:  
 

Dátum narodenia:  Číslo OP:  
 

Adresa trvalého pobytu:  
 

Číslo telefónu:  E-mail:  
 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa vo veci uchovávania osobných údajov: 
Žiadateľ o členstvo / hosťovanie vyhlasuje, že súhlasí v zmysle  §11 zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, 

aby SK STU spracovával a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre registráciu členov klubu, a spracovával ich 

vo všetkých svojich informačných systémoch. Záujemca o členstvo udeľuje klubu tento súhlas na dobu neurčitú. Záujemca 

o členstvo zároveň uvádza, že bez jeho súhlasu, nie je SK STU oprávnené osobné údaje člena sprístupňovať inej fyzickej ani 

právnickej osobe – to však neplatí v prípade požiadaviek o informácie zo strany štátnych orgánov SR. SK STU je týmto 

viazané, že bude s osobnými údajmi člena klubu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré 

by ma neoprávňovali uchádzať sa o členstvo v SK STU. Som oboznámený so stanovami klubu, 

ako aj s právami a povinnosťami člena klubu. 

 

 

V  dňa    

 
Vlastnoručný podpis žiadateľa / 

zákonného zástupcu 

Upozornenie: 

Spolu s prihláškou je nutné doručiť dve fotografie žiadateľa o rozmeroch 3x4 cm. 

                                                 
1
 Nehodiace preškrtnúť. 

2
 Vyplniť v prípade, ak je žiadateľ mladší ako 18 rokov. 


