
Združenie košikárov Slovenska 
Beňadická 3021/20, 851 06 Bratislava 

Členská prihláška 

Ciele a činnosti združenia: 

a) pokračovať, zachovávať, podporovať a propagovať v občianskom združení ako aj na verejnosti 
tradičné košikárstvo a pletenie z prírodných pletív, 

b) organizovať stretnutia košikárov ako aj záujemcov o košikárstvo a pletenie z prírodných pletív s 
cieľom oboznámenia a sprostredkovania techník výroby košikárskych a pletených výrobkov 
z prírodných pletív a výmeny skúseností, 

c) organizovať, spolupracovať s rôznymi orgánmi a organizáciami (napr. ÚĽUV, kultúrne centrá v 
obciach a mestách, obecné/mestské  úrady, múzeá, ...), 

d) zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach spojených s predvádzaním tradičných remesiel a s 
predajom výrobkov, 

e) zriadiť trvalú expozíciu košikárskych výrobkov a pletených výrobkov z prírodných pletív, náradia, 
pomôcok, 

f) zapožičiavať na základe dohody iným organizáciám, organizátorom a fyzickým osobám výrobky a 
pomôcky, 

g) vypožičiavať od iných organizácií, výrobcov a fyzických osôb košikárske výrobky, pletené výrobky 
z prírodných pletív, náradie, pomôcky (za účelom výstav, prípadne ako vzory pre osobný rozvoj 
našich členov), 

h) organizovať výstavy našich výrobkov spojené s  tvorivými dielňami pre širokú verejnosť, 
i) organizovať kurzy košikárstva, 
j) organizovať kurzy pletenia z prírodných pletív, 
k) zabezpečovať košikársky  a iný prírodný materiál, prípadne náradie a pomôcky pre členov 

občianskeho združenia a pre kurzy košikárstva alebo kurzy pletenia z prírodných pletív. 

Členstvo v združení: 

Členstvo v združení vzniká: 

1. Členstvo vzniká podaním písomnej žiadosti o prijatie za člena občianskeho združenia adresované 
občianskemu združeniu. V písomnej žiadosti o prijatie do občianskeho združenia fyzická osoba alebo 
právnická osoba (ďalej len „uchádzač“) súčasne prehlási, že bola oboznámená so stanovami 
občianskeho združenia, vyjadrí s nimi súhlas a vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo a bydlisko výhradne na účely 
zabezpečenia činnosti občianskeho združenia. 

Členstvo v združení zaniká: 
a) vystúpením člena z občianskeho združenia podľa bodu 3.4,  
b) úmrtím fyzickej osoby, 
c) zánikom právnickej osoby,  
d) zánikom občianskeho združenia, 



e) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena občianskeho združenia alebo 
f) vylúčením člena občianskeho združenia na základe rozhodnutia predsedníctva o vylúčení člena 

občianskeho združenia z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov občianskeho združenia alebo z dôvodu opakovaného menej závažného 
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov občianskeho 
združenia. 

2. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť. Vystúpenie musí oznámiť predsedníctvu 
písomnou formou. Vystúpenie je účinné dňom určeným v písomnom oznámení o vystúpení 
z občianskeho združenia alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
doručené písomné oznámenie. 

3. Člen občianskeho združenia môže proti rozhodnutiu predsedníctva podľa bodu 3.5 písm. f) najneskôr 
do 15 dní po jeho doručení podať odvolanie na najvyšší orgán združenia. 

Práva a povinnosti člena občianskeho združenia 

1. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: 
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, 
b) podielať sa na aktivitách občianskeho združenia, 
c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia, 
d) žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia. 

2. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: 
a) uhradiť členský príspevok na príslušné časové obdobie a vo výške určenej uznesením valného 

zhromaždenia, 
b) dodržiavať stanovy, uznesenia a iné rozhodnutia prijaté na valnom zhromaždení, s ktorými boli 

oboznámení, 
c) aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov. 

Členstvo vzniká vyplnením a podpisom tejto prihlášky 

Meno a priezvisko:  ……………………………………………………. 

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

Bydlisko:   …….……………………………………………… 

Telefón:   ……………………………………………………. 

e-mail:    ……………………………………………………. 

Súhlasím, že som bol (a)  oboznámený (á) so stanovami občianskeho združenia, vyjadrujem s nimi súhlas 
a vyjadrujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, 
telefónne číslo a bydlisko výhradne na účely zabezpečenia činnosti občianskeho združenia. 

Dátum:  ……………… v ……………………………… 

          …………………………. 
           podpis 


