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Žiadosť o členstvo v Rade mládeže Slovenska 
 

Názov organizácie  
Sídlo  

Právna forma (o.z., n.o. atď.)  
Dátum vzniku  

Webstránka  
Meno štatutárneho zástupcu  

Kontakt (e-mail a telefón)  
Meno kontaktnej osoby  

Kontakt (e-mail a telefón)  
 
Na akom princípe sa zakladá členstvo vo vašej organizácií? Vyberte jeden: 
c Individuálne členstvo  - Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

Koľko máte členov?  
Koľko z nich má najviac 30 rokov?  

V koľkých okresoch pôsobíte?  
Ste nižšia zložka inej organizácie?  

Ak áno, ktorej?  
c Skupinové členstvo  - Uveďte počet vašich členov, ktorí sú: 

Členovia a pozorovatelia RmS  
Nižšie zložky členov RmS  

Samostatné mimovládne organizácie  
Orgány študentskej samosprávy  

Mládežnícke parlamenty  
c Nečlenský alebo iný princíp – Odpovedajte na nasledujúcu otázku: 

Aký bol minulý rok váš rozpočet na 
prácu s mladými ľuďmi? 

 

 
Aké má vaša organizácia očakávania od členstva v RmS? 
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Pražská 11, 811 04 Bratislava 

 
 

 
Aké sú ciele, aktivity a štruktúra vašej organizácie? (Najviac 1 strana) 
 

 
 
 
 
 
 
Dátum a miesto     Podpis štatutárneho zástupcu1 

																																																								
1 Svojím podpisom potvrdzujem záujem mojej organizácie vstúpiť do Rady mládeže Slovenska a správnosť 
uvedených údajov. Zároveň súhlasím, aby moje údaje zahrnuté na tomto tlačive boli Radou mládeže Slovenska 
používané pre jej vnútorné potreby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, vrátane ich spracovania v hodnotiacom procese Programov pre mládež za roky 2014-2020 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Svoj súhlas s použitím podobizne môžem 
odvolať písomnej žiadosti do sídla Rady mládeže Slovenska. 


	Názov organizácie: 
	Sídlo: 
	fill_4: 
	Dátum vzniku: 
	Webstránka: 
	Meno štatutárneho zástupcu: 
	Kontakt email a telefón: 
	Meno kontaktnej osoby: 
	Kontakt email a telefón_2: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	Ste nižšia zložka inej organizácie: 
	Ak áno ktorej: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	Samostatné mimovládne organizácie: 
	Orgány študentskej samosprávy: 
	Mládežnícke parlamenty: 
	fill_21: 
	fill_1: 
	Aké sú ciele aktivity a štruktúra vašej organizácie Najviac 1 stranaRow1: 
	fill_1_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off


