
 

 
 

 
 

 

SLOVENSKÁ ASCOCIÁCIA UČITEĽOV 
LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU 

 

Tatranská Lomnica 13 
059 60 Vysoké Tatry 

 

IČO: 17084423 
DIČ: 2021462883 
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Dnešný dátum 

 

Podpis člena 

Žiadosť za SAPUL prijal a spracoval 

 

Členstvo bolo zrušené dňom 

 

Názov združenia: Slovenská asociácia učiteľov 
lyžovania a snowboardingu 

Sídlo združenia: Tatranská Lomnica 13, 
059 60  Vysoké Tatry 

IČO: 17084423 

DIČ: 2021462883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svojim podpisom požadujem bezodkladné zrušenie môjho členstva v horeuvede-
nom občianskom združení, z ktorého s okamžitou platnosťou vystupujem. 

Priezvisko:  Dátum narodenia:  

Meno:  Číslo členského preukazu:  

Ďalej beriem na vedomie, že zrušením môjho členstva a vystúpením z občian-
skeho združenia nebudem môcť ďalej čerpať výhody člena/ky združenia a všetky 
moje osobné údaje budú nenávratne zmazané a odstránené z databáz SAPUL. 
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Postup pre zrušenie členstva 

 

 Podľa Zákona č. 83/1190 o združovaní občanov § 3 odseku 1 „nesmie byť nikto nútený k 

združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne 

vystúpiť.“ V prípade, že si želáte Vaše členstvo v Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a 

snowboardingu, o.z. zrušiť, môžete tak kedykoľvek a s okamžitou platnosťou urobiť. 

1. Žiadosť o zrušenie členstva 

Na zrušenie Vášho členstva v SAPUL stačí napísať jednoduchú žiadosť o vystúpenie z občianskeho 

združenia, ktorá bude obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo členského preukazu, 

dátum a vlastnoručný podpis člena. Na vystúpenie z občianskeho združenia môžete použiť 

jednoduchú žiadosť zverejnenú na našej webovej stránke. 

2. Odoslanie žiadosti 

Vašu žiadosť s členským preukazom je potrebné doručiť na sekretariát SAPUL, ktorý sídli na adrese: 
 
 Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL) 

Tatranská Lomnica 96, 

059 60  Vysoké Tatry 

Slovensko 
 
Vaša žiadosť o zrušenie členstva a vystúpenie z občianskeho združenia SAPUL bude vybavená do 7 

pracovných dní od obdržania vlastnoručne podpísaného originálu žiadosti a členského preukazu. 

 
Upozorňujeme, že zrušením členstva a vystúpením z občianskeho združenia sa zároveň vzdávate 

všetkých výhod člena/ky SAPUL a všetky vaše osobné údaje budú nenávratne zmazané zo všetkých 

databáz občianskeho združenia. 
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