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Matrika SZFB
Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80
0948 252 853 ● matrika@szfb.sk

PRIHLÁŠKA DO SZFB [Riadny člen / Pridružený člen]
Členstvo v SZFB
Riadny člen

Pridružený člen

Typ organizácie (výpĺňa len riadny člen)
Športový klub

Združenie hráčov / rozhodcov / trénerov

Iné združenie reprezentujúce florbal

Názov organizácie

Sídlo organizácie
Ulica

Číslo

Mesto

PSČ

Poštová adresa organizácie

(výpĺňate len v prípade, ak je iná ako sídlo organizácie)

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ

E-mail

Tel. číslo

IČO

DIČ

IČ DPH

Právna forma

Bankový účet
Bežný účet organizácie

K prihláške musí žiadateľ o členstvo v SZFB priložiť nasledujúce dokumenty:
a) kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade so stanovami SZFB a v zmysle
Zákona o športe
b) aktuálny výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely (napr. obchodný register, živnostenský register, register organizácií
Štatistického úradu SR)
c) doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je uvedené v priloženom výpise podľa písmena b)
d) doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli uchádzačovi pridelené
e) zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov (evidenčná karta organizácie)
f) kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu
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Prijatie záväzkov člena SZFB
Žiadateľ o členstvo v SZFB sa v súlade s čl. 18 ods. 5 písm. g) Stanov SZFB zaväzuje, že ako člen SZFB bude pod sankciou
opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB a iných interných predpisov SZFB, medzinárodného športového a osobitne
florbalového hnutia, IFF, rešpektovať a dodržiavať predpisy a rozhodnutia SZFB a IFF a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi
členmi, klubmi, funkcionármi, športovcami a osobami s jeho príslušnosťou.
Žiadateľ o členstvo v SZFB sa v súlade s čl. 18 ods. 5 písm. h) Stanov SZFB zaväzuje, že ako člen SZFB bude pod sankciou
opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB a iných interných predpisov SZFB, uznávať právomoc orgánu SZFB pre
riešenie sporov, ktorým je arbitrážna komisia, právomoc kontrolóra, vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov,
uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami
podliehajúcimi právomoci SZFB alebo jeho členov prostredníctvom príslušných orgánov SZFB.
Žiadateľ o členstvo v SZFB sa v súlade s čl. 18 ods. 5 písm. i) Stanov SZFB zaväzuje, že ako člen SZFB bude pod sankciou
opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB a iných interných predpisov SZFB, rešpektovať a dodržiavať pravidlá
florbalu a antidopingové pravidlá.
Žiadateľ o členstvo v SZFB sa v súlade s čl. 18 ods. 5 písm. j) Stanov SZFB zaväzuje, že ako člen SZFB bude pod sankciou
opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB a iných interných predpisov SZFB, rešpektuje a uznáva záväzok, že v
prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva, ani záväzok náhrady škody
spôsobenej ukončením členstva a účasti v súťažiach.
Žiadateľ o členstvo v SZFB zodpovedá za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov uvedených v prihláške.

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

pečiatka

V

Podpisy dvoch zodpovedných splnomocnencov
organizácie

dňa

Potvrdenie prijatia do SZFB (riadny člen)
Prezídium Slovenského zväzu florbalu prijíma v zmysle Stanov
Slovenského zväzu florbalu uvedenú organizáciu za riadneho
člena SZFB dňa
registračné číslo

pečiatka

a je jej pridelené
.

Potvrdenie prijatia do SZFB (pridružený člen)
Konferencia Slovenského zväzu florbalu prijíma v zmysle Stanov
prezident SZFB
Slovenského zväzu florbalu uvedenú organizáciu za pridruženého
člena SZFB dňa
registračné číslo

a je jej pridelené
.

V
Dňa

Prihlášku posielajte spolu s ostatnými potrebnými dokumentami poštou na adresu:
Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80

