
 

 

 

 

 

 MEDICINA ALTERNATIVA SLOVAKIAMEDICINA ALTERNATIVA SLOVAKIAMEDICINA ALTERNATIVA SLOVAKIAMEDICINA ALTERNATIVA SLOVAKIA    
člen skupiny Medicina Alternativa 

Ďakujeme za Váš záujem o členstvo v národnej organizácii Medicina Alternativa Slovakia 

(ďalej len MAS), ktorá je členom nadnárodnej neziskovej organizácie Medicina 

Alternativa.  

 

Organizácia MAS je reprezentantom profesionálnych terapeutov v oblasti  celej škály 

komplementárnych terapií. Viac informácií o tom, kto sme a čo robíme, môžete nájsť na 

našej stránke www.medicina-alternativa.sk alebo na stránke materskej organizácie 

Medicina Alternativa Europe  www.medicina-alternativa.org.  

 
Základný členský balíček obsahuje prihlášku člena a požiadavku na dokumenty, ktoré sú 

súčasťou podmienok na prijatie člena do národnej organizácie MAS. Spolu s vyplnenou 

prihláškou člena, ktorej tlačivo nájdete v prílohe tohto listu,  budeme požadovať zaslanie: 

• Fotokópie všetkých kvalifikácií, ktoré ste dosiahli 

• Fotografiu k vystavenie identifikačnej karty člena, prosíme zaslať elektronicky vo 

formáte pdf. alebo jpg. na info@medicina-alternativa.sk 

• Krátke promo aktivít, ktoré člen vykonáva. Vizitka člena bude uvedená 

v zozname členov MAS na http://www.medicina-alternativa.sk/sk/Nasi-

clenovia.html  

• Potvrdenie o úhrade jednorazového a členského poplatku. Výšku aktuálnych 

poplatkoch si prosím potvrďte na http://www.medicina-

alternativa.sk/sk/Clenstvo/Informacie-o-clenskych-poplatkoch.html 

 
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom členstva alebo rozsahu služieb, ktoré poskytujeme 

našim členom, neváhajte nás kontaktovať na +421 902 391 311. 

 

S pozdravom, 

 

Ing. Jana Jašková 

Menovaný predseda združenia 
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I. Údaje o žiadateľoviI. Údaje o žiadateľoviI. Údaje o žiadateľoviI. Údaje o žiadateľovi    

Meno a priezvisko, resp. názov firmy  

Spoločnosť zastúpená:   Rodné číslo alebo IČO: 

Adresa Korešpondenčná adresa (ak je odlišná) 

  

  

  

PSČ: PSČ: 

Telefón: Telefón: 

Email: Webová adresa: 

  

    

II. Údaje oII. Údaje oII. Údaje oII. Údaje o    poskytposkytposkytposkytovaných službách ovaných službách ovaných službách ovaných službách (vyplniť len v prípade žiadosti o členstvo ako terapeut/lektor) 

Oficiálne názvy poskytovaných terapií /vzdelávacích programov (uvádzajte len tie terapie, na ktoré máte preukázateľný doklad 

o získanom vzdelaní). K dátumu žiadosti o členstvo v MAS poskytujem služby v oblasti nasledovných komplementárnych terapií: 

 

 

 

K uvedeným službám prikladám kópiu dokladu oK uvedeným službám prikladám kópiu dokladu oK uvedeným službám prikladám kópiu dokladu oK uvedeným službám prikladám kópiu dokladu o    dosiahnutom vzdelanídosiahnutom vzdelanídosiahnutom vzdelanídosiahnutom vzdelaní  

Názov ukončenej kvalifikácie Vzdelávacia inštitúcia (školiteľ) Stupeň  Dátum 
ukončenia 
štúdia 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

III. III. III. III. Súhlas so spracovaním osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajov    

Medicina Alternativa Slovakia o.z. (ďalej aj len ako „MAS“) prehlasuje, že všetky osobné údaje získané prostredníctvom formulárov a 
registračných formulárov zo stránky www.medicina-alternativa.sk sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade 
so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Stanovami MAS a Všeobecnými podmienkami upravujúce členstvo v MAS.    

Medicina Alternativa Slovakia o.z. rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, či už pri vypĺňaní registračných 
formulárov alebo prostredníctvom e – mailu, pri ich spracovaní sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pri správe  

 

Prihláška oPrihláška oPrihláška oPrihláška o    členstvo včlenstvo včlenstvo včlenstvo v    organizácii Medicina Alternativa Slovakia o.z.organizácii Medicina Alternativa Slovakia o.z.organizácii Medicina Alternativa Slovakia o.z.organizácii Medicina Alternativa Slovakia o.z.            
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poskytnutých osobných údajov dodržiava maximálne bezpečnostné postupy a opatrenia, aby tieto osobné údaje zabezpečila pred 
neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími osobami. Poskytnutie Vašich osobných údajov mimo MAS je vylúčené.  

Prihláškou o členstvo v MAS, vyplnením a doručením príslušných formulárov a dokumentácie dávate súhlas MAS so spracovaním, 
uchovaním a zabezpečením osobných údajov a informácií. Informácie poskytnuté žiadateľom o členstvo v MAS zahŕňajú, avšak 
nemusia byť limitované len na meno, priezvisko, adresu, fakturačnú adresu, emailovú adresu, fotografiu za účelom vystavenia účtovných 
dokladov v schválenia členstva v organizácii MAS. Poskytnuté informácie budú využité výlučne na administratívne účely MAS; 
spracovanie vašich požiadaviek v súvislosti s poskytovanými službami MAS, ako spôsob komunikácie s členom MAS, prípadne zmenách 
v administrácii MAS. Nikdy vám nezašleme informácie, ktoré ste si nevyžiadali.    

Medicina Alternativa Slovakia si vyhradzuje právo používať osobné údaje na obchodné a marketingové účely, za predpokladu, že k 
tomu dal člen združenia súhlas. 

Každý člen združenia MAS môže  kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje 
budú po odvolaní súhlasu bezodkladne zmazané.  

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Medicina Alternativa Slovakia spracúvala moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas so 
spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných 
údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím so Stanovami združenia Medicina Alternativa Slovakia o.z a porozumel som a súhlasím so 
spracovaním mojich osobných údajov a Všeobecnými podmienkami upravujúce členstvo v MAS.  Vyplnenú prihlášku spolu s kópiou 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úhrade členských poplatkov zasielam na adresu Medicina Alternativa Slovakia o.z.; P.O.Box 137, 820 
05 Bratislava 25. 
 
Prílohy tejto žiadosti: 
 doklad o úhrade členského a jednorazového poplatku 
 doklad o dosiahnutom vzdelaní 
 

V ……….......................………………… dňa ..…………………………..                                                   ......................………………………………………. 
              podpis žiadateľa 
 

 

Schválené výborom združenia dňa:  ……….............………….                               ……..............…………………………………………. 
                                           Medicina Alternativa Slovakia o.z. 
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MAS má právo na úpravu podmienok členstva v závislosti od interných smerníc organizácie a v súlade s činnosťou a aktivitami organizácie Medicina 
Alternativa Europe o.s. bez predchádzajúceho súhlasu člena združenia.  
 
1. Všeobecné podmienky 

1.1 Vznik členstva v MAS začína vyplnením prihlášky člena, uhradením jednorazového a členského poplatku podľa platného sadzobníka  ku 
dňu žiadosti o členstvo. Výška aktuálnych poplatkov je uvedená na http://www.medicina-alternativa.sk/sk/Clenstvo/Informacie-o-clenskych-
poplatkoch.html. MAS si vyhradzuje právo na neprijatie člena organizácie, ak nesplní všetky podmienky, ktoré sú pre členstvo ku dňu žiadosti 
stanovené. 
1.2 Pre žiadosť o členstvo musí uchádzač doložiť všetky platné doklady potvrdzujúce vzdelanie v oblasti poskytovaných služieb. Kópie 
dokladov potvrdzujúce dosiahnuté vzdelanie sú nevratné a zostávajú v dokumentácii MAS. 
1.3 Uchádzač o členstvo v MAS je povinný pravdivo poskytnúť všetky osobné údaje a údaje o poskytovanom rozsahu služieb, na ktoré získal 
požadované vzdelanie. Pokiaľ nebudú údaje o žiadateľovi a rozsahu poskytovaných služieb pravdivé, MAS má právo vylúčiť člena z členskej 
základne bez akéhokoľvek nároku na refundáciu členského a jednorázového poplatku, ak došlo k jeho úhrade zo strany žiadateľa. 
1.4 Vyplnením prihlášky člena žiadateľ súhlasí so stanovami MAS http://www.medicina-alternativa.sk/sk/Clenstvo/Prihlaska-clena.html a týmito 
všeobecnými podmienkami upravujúce členstvo v MAS. 
1.5 Člen organizácie MAS sa zaväzuje dodržiavať všetky štandardy a platné normy stanovené pre rozsah poskytovaných služieb a svoju 
činnosť vykonávať v zmysle ľudskej dôstojnosti a čestnosti. 
1.6 Členstvo je obnoviteľné každých dvanásť kalendárnych mesiacov, pokiaľ MAS neurčí inak. Člen je zodpovedný za platobnú disciplínu 
v platbe členských poplatkov. 
1.7 Úhradou členských poplatkov má člen právo a privilégium využívať všetky výhody plynúce z členstva v členskom období a v rozsahu 
ponuky MAS. 
1.8 Identifikačná karta člena zostáva majetkom organizácie MAS. V prípade, že člen združenia neobnoví členstvo, je povinný identifikačnú 
kartu vrátiť na adresu organizácie. Strata alebo poškodenie identifikačnej karty člena a jej opätovné vystavenie je spoplatnené sumou 20€.  
1.9 Využívanie loga MAS musí byť v súlade s podmienkami a stanovami MAS. 
1.10 Člen MAS má právo využívať logo MAS vo svojich propagačných materiáloch, web stránke a v mieste výkonu poskytovaných služieb 
1.11 MAS má právo odobrať členstvo a privilégia s tým spojené, ak člen zásadným spôsobom nekoná v súlade so stanovami a platnými 
štandardami MAS alebo nedochádza k riadnemu plneniu členských povinností. 
1.12 Člen organizácie je povinný informovať MAS bezodkladne o všetkých zmenách, ktoré uviedol v žiadosti o členstvo, rovnako je povinný 
aktualizovať rozsah poskytovaných služieb a dokladovať získané vzdelanie. 
1.13 Členstvo v MAS je neprenosné na tretiu osobu 
1.14 Členský poplatok je nevratný  

 
2. Obnova členstva 

 2.1 Člen MAS obdrží písomné oznámenie o možnosti obnovy členstva na ďalší kalendárny rok. 
2.2 Úhrada obnovovacieho členského poplatku sa uhrádza v prospech MAS na základe faktúry, ktorú obdrží člen združenia do 15. dňa prvého 
mesiaca kalendárneho roku. 
2.3 Obnovovací členský poplatok je splatný do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca. 
2.4 Ak nebude obnovovací členský poplatok pripísaný v deň splatnosti na účet MAS, MAS má právo jednostranne ukončiť členstvo člena 
v nastávajúcom kalendárnom roku. 
2.5 Ak  člen neuhradí v stanovenom termíne obnovovací členský poplatok, stráca akýkoľvek nárok na používanie propagačných materiálov a  
predmetov MAS vo svojej činnosti. Tento zákaz sa vzťahuje na akýkoľvek propagačný materiál, ktorý je duševným vlastníctvom MAS.  
 

3. Ochrana dát a súkromia  
3.1. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely MAS a v súlade so Zákonom č.122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov. 
3.2 Člen MAS vyplnením a odoslaním prihlášky člena MAS súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 
Z.z o ochrane osobných údajov na účely platnosti členstva ako aj pre marketingové účely MAS. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a je možné ho 
kedykoľvek písomne odvolať. 

 
4 . Záverečné ustanovenia  
          Člen MAS vyjadrením súhlasu vyhlasuje, že si tieto všeobecné podmienky upravujúce členstvo v MAS prečítal, porozumel ich obsahu a na   

znak súhlasu ich  potvrdil podpisom prihlášky člena MAS.  
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