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PRIHLÁŠKA 
za člena občianskeho združenia 

EISB Parents Association  

na školský rok 2020/2021 

 

Meno, priezvisko, titul (MATKA dieťaťa):…………………………………………………… 

Narodená dňa:  ……………………………… 

Mobil / e-mail (MATKA dieťaťa): …………………………/…………………………………. 

Meno, priezvisko, titul (OTEC dieťaťa):………………………………..……………………… 

Narodený dňa: ……….………………..……..  

Mobil / e-mail (OTEC dieťaťa): ……………………………/…………………………………. 

Bydlisko (adresa pre doručovanie písomností):…………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………….………………… 

Meno dieťaťa / detí :………….……………………………………………….………………. 

ročník(trieda v škole) dieťaťa /detí:  …………………………………………………………. 

 

Dobrovoľné údaje oboch rodičov: 

 

Oblasť pracovného pôsobenia (privítame ak uvediete svoje povolanie, resp. profesiu alebo ob-

lasť podnikania, prípadne názov Vášho zamestnávateľa, Vaše pracovné zaradenie): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

V prípade, že máte skúsenosti s prácou v školstve, či vzdelávacej sfére, uveďte prosím oblasť 

v ktorej pôsobíte: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ovládam tieto cudzie jazyky na pokročilej úrovni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vyznačte, ak máte záujem v niektorej  oblasti činnosti združenia pôsobiť: 

 Organizácia a realizácia kultúrno-spoločenských akcií pre deti. 

Organizácia vzdelávacích a školiacich aktivít pre deti. 

Iné (vypíšte): ......................................................................................................................... 
 

Vyplnením tejto prihlášky sa dobrovoľne prihlasujem do OZ EISB Parents Association.  
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Horeuvedený/-á/-í vyhlasuje/-ú, že bol/-a/-i oboznámený/-á/-í so stanovami občianskeho zdru-

ženia EISB Parents Association (tieto sú k nahliadnutiu na nástenke EISB PA v škole EISB, 

alebo na web-stránke školy v sekcii FAMILY NEWS), súhlasí/-ia s nimi a berie/-ú na vedomie 

povinnosť uhradiť ročné členské. Je/Sú si vedomý/-á/-í, že z občianskeho združenia EISB Pa-

rents Association (ďalej len „OZ“), môže/-u na základe slobodného uváženia kedykoľvek vy-

stúpiť. Členstvo v OZ, po splnení podmienky uhradiť každoročné členské trvá, pokiaľ dieťa 

člena OZ navštevuje školu EISB. Po zániku zmluvy o návšteve školy dieťaťa sa automaticky 

zruší členstvo v tomto OZ. Po podaní podpísanej prihlášky sa právoplatným členom občian-

skeho združenia EISB Parents Association stáva hore uvedená/-é osoba/-y až schválením jej/ich 

prijatia za člena/-ov Výkonným výborom a zaplatením ročného členského poplatku. Svojím 

podpisom dolu podpísaný/-á/-í zároveň vyjadruje/-ú svoj súhlas na dobu neurčitú so zverejne-

ním hore uvedených osobných údajov v databáze členov združenia. Databáza slúži na evidenciu 

členov  OZ pre interné potreby, je neverejná a údaje z nej nemôžu byť poskytnuté tretím oso-

bám. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Člen združenia EISB Parents Association má jedinú povinnosť vyplývajúcu zo stanov 

(všetko ostatné je dobrovoľné), a to: je povinný uhradiť plný ročný členský poplatok vždy 

najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu prihlášky; a taktiež za každý nasledujúci školský 

rok, kým dieťa pokračuje v škole EISB, a to do 30. septembra daného roka. Výška ročného 

členského poplatku sa skladá z pevne stanoveného symbolického 1,- eura na člena a z dobro-

voľného príspevku podľa vlastného uváženia člena. Poplatok spolu s príspevkom môže člen 

OZ zaplatiť v hotovosti pri odovzdaní prihlášky zástupcom Výkonného výboru OZ, alebo po-

ukázaním na nasledovný bankový účet: 

 

Názov účtu: EISB Parents Association | Adresa OZ: Radničné nám. 4, 82105 Bratislava 

Banka:  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 

Číslo účtu:  2601624942 / 8330        | IBAN: SK23 8330 0000 0026 0162 4942 

BIC kód:  FIOZSKBAXXX           |      Variabilný symbol: dátum podpisu prihlášky 

Správa pre prijímateľa:  Meno člena + aktuálny školský rok (uveďte konkrétny šk. rok) 

 

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

 

 

 

.................................................       ...…………………………         ...………………………… 

Podpis predsedu / povereného        Podpis registrovanej osoby        Podpis registrovanej osoby 

        člena Výboru OZ                                  MATKA                                       OTEC 

   EISB Parents Association 

                                       
Vyplnenú prihlášku (strany 1, 2) prosíme vhodiť do poštovej schránky vo vstupnej hale školy 

EISB | alebo odovzdať osobne zástupcom OZ | alebo naskenovať a poslať na: 

eisb.pa@gmail.com  
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Základné informácie o činnostiach OZ EISB PA 

 

Naše OZ zastrešuje prednostne záujmy rodičov s cieľom naplniť ich predstavy o dobrom fun-

govaní školy a vzdelávaní ich detí. V každej triede máme svojho zástupcu - Class Parent, ktorý 

pomáha sprostredkovať dôležité informácie obojsmerne medzi triednym učiteľom/školou a ro-

dičmi a koordinuje činnosti a aktivity v triede v súčinnosti so školou. 

 

- Chceme dať vedeniu školy spätnú väzbu rodičov o ich požiadavkách a očakávaniach 

- Chceme budovať aktívnu, príjemnú, prospešnú a angažovanú školskú komunitu 

- Ponúkame aktívnu spoluprácu v edukatívnej a kultúrno-spoločenskej oblasti 

 

Zameriavame sa na: 

- kontrolu činnosti učiteľov zo strany rodičov a spokojnosti s nimi, 

- dostatočnú informovanosť rodičov informáciami a o obsahu a spôsobe vzdelávania, 

- vylepšovanie spôsobu komunikácie školy s rodičmi, 

- neustále poskytovanie nových nápadov a návrhov vedeniu školy na prospech naše deti. 

 

Vďaka OZ EISB Parents Association je školský život žiakov a študentov EISB, okrem už zmie-

neného, obohatený aj o nasledovné akcie: Family Fun Day, Bake sale, Halloween, Charity 

Christmas Bazar, St. Claus/Mikuláš, Christmas Concert, Valentine’s Day, Sport Fun Day, ako 

aj mnohé ďalšie akcie a aktivity. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prosíme členov OZ EISB PA, aby využili možnosť a podporili činnosť nášho OZ a poukázali 2 % (3 %) 

dane z príjmov fyzickej/právnickej osoby – tieto prostriedky budú použíté výlučne pre naše deti – 

žiakov a študentov školy EISB: 

 

ÚDAJE   K   V Y H L Á S E N I U 

o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej/právnickej osoby podľa § 50 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie ob-

dobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 

 

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI  

15 IČO/SID Právna forma: IČO: 52141675 

16 Právna forma: občianske združenie  

17 Obchodné meno (názov): EISB Parents Association 

18 Sídlo – Ulica: Radničné námestie 

19 Súpisné /orientačné číslo: 4 

20 PSČ: 821 05 

21 Obec: Bratislava, mestská časť Ružinov 
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Vyplnením tejto prihlášky sa dobrovoľne prihlasujem do OZ EISB Parents Association. Vy-

hlasujem, že som bol oboznámený/-á so stanovami občianskeho združenia (sú k nahliadnutiu 

na nástenke EISB PA v škole EISB, alebo na web stránke školy v sekcii FAMILY NEWS) 

súhlasím s nimi a beriem na vedomie povinnosť uhradiť ročné členské. Som si vedomý/-á, že 

z OZ EISB Parents Association, môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť, 

kde moje členstvo trvá, kým moje dieťa navštevuje školu EISB. Po zániku zmluvy o návšteve 

školy sa automaticky zruší moje členstvo v tomto OZ. Po podaní podpísanej prihlášky sa prá-

voplatným členom občianskeho združenia EISB Parents Association stáva hore uvedená osoba 

až schválením jej prijatia za člena Výkonným výborom a zaplatením ročného členského po-

platku. Svojím podpisom dolu podpísaný/-á zároveň vyjadrujem svoj súhlas na dobu neurčitú 

so zverejnením hore uvedených osobných údajov v databáze členov združenia. Databáza slúži 

na evidenciu členov  OZ pre interné potreby, je neverejná a údaje z nej nemôžu byť poskytnuté 

tretím osobám. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Člen združenia EISB Parents Association má jedinú povinnosť vyplývajúcu zo stanov 

(všetko ostatné je dobrovoľné), a to: je povinný uhradiť plný ročný členský poplatok vždy 

najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu prihlášky; a taktiež za každý nasledujúci školský 

rok, kým dieťa pokračuje v škole EISB, a to do 30. septembra daného roka. Výška ročného 

členského poplatku sa skladá z pevne stanoveného symbolického 1,- eura na člena a z dobro-

voľného príspevku podľa vlastného uváženia člena. Poplatok spolu s príspevkom môže člen 

OZ zaplatiť v hotovosti pri odovzdaní prihlášky zástupcom Výkonného výboru OZ, alebo po-

ukázaním na nasledovný bankový účet: 

 

Názov účtu: EISB Parents Association | Adresa OZ: Radničné nám. 4, 82105 Bratislava 

Banka:  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 

Číslo účtu:  2601624942 / 8330        | IBAN: SK23 8330 0000 0026 0162 4942 

BIC kód:  FIOZSKBAXXX           |      Variabilný symbol: dátum podpisu prihlášky 

Správa pre prijímateľa:  Meno člena + aktuálny školský rok (uveďte konkrétny šk. rok) 

 
 

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

 

 

 

.................................................       ...…………………………         ...………………………… 

Podpis predsedu / povereného        Podpis registrovanej osoby        Podpis registrovanej osoby 

        člena Výboru OZ                                  MATKA                                       OTEC 

   EISB Parents Association  

 

Vyplnenú prihlášku (strany 1, 2) prosíme vhodiť do poštovej schránky vo vstupnej hale školy 

EISB | alebo odovzdať osobne zástupcom OZ | alebo naskenovať a poslať na: 

eisb.pa@gmail.com 


