
PRIHLÁŠKA 
za člena občianskeho združenia 
Národná vodíková asociácia Slovenska 

Národná vodíková asociácia Slovenska Kontaktné údaje: 
Budyšínska 36 Mgr. Ján Weiterschütz, MSc. 
831 02  Bratislava   j.weiterschutz@nvas.sk 
IČO: 42447267 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK21 0900 0000 0051 5554 2253 

Meno a priezvisko/Názov organizácie: 

Trvalé bydlisko/Sídlo: 

Rodné číslo/IČO: 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): 

Telefón, e-mail: 

Predmet 
činnosti: 

Aktivity a záujmy 
v oblasti vodíkových 
technológií: 

Týmto sa dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia Národná vodíková asociácia Slovenska (ďalej 
len „NVAS“) 

Vyhlasujem, že som bol oboznámený so stanovami NVAS, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené 
členské povinnosti. Som si vedomý, že z NVAS môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. 

V zmysle stanov NVAS členstvo v združení môže vzniknúť pri splnení všetkých nasledovných podmienok: 
a) podaním písomnej žiadosti predsedovi združenia emailom na info@nvas.sk, obsahom ktorej je

zdôvodnenie záujmu o členstvo v združení a uvedením činností, ktorými budúci člen mieni napĺňať
účel založenia združenia,

b) schválením členstva najmenej dvomi členmi výkonného výboru,
c) zaplatením ročného členského príspevku na činnosť združenia vo výške stanovenej valným

zhromaždením,
d) prihlásením sa k Charte čistého vodíka.

V ..................................................... dňa ............................. ...................................................... 
Podpis registrovanej osoby alebo 
oprávnenej osoby organizácie     

Schválenie členstva 
výkonným výborom
NVAS: 

................................. 
dátum 

................................. 
člen výkonného výboru 

................................. 
podpis 

................................. 
člen výkonného výboru 

................................. 
podpis 

Dátum úhrady členského príspevku: ........................ 



PRIHLÁŠKA 
za člena občianskeho združenia 
Národná vodíková asociácia Slovenska 

Národná vodíková asociácia Slovenska Kontaktné údaje: 
Budyšínska 36 Mgr. Ján Weiterschütz, MSc. 
831 02  Bratislava   j.weiterschutz@nvas.sk 
IČO: 42447267 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK21 0900 0000 0051 5554 2253 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Dolu podpísaná dotknutá osoba týmto v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o 
ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2019 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) dobrovoľne, bez nátlaku a nie v tiesni udeľujem svoj výslovný 
súhlas NVAS, so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, IČO: 42 447 267, so spracúvaním mojich osobných údajov v 
rozsahu a za podmienok uvedených v tomto súhlase, ako aj s tým, aby NVAS spracúvaním osobných údajov poverila 
vybraného sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvanie osobných údajov vykonávať v mene NVAS. Zoznam / rozsah 
osobných údajov, ktoré NVAS poskytujem je v prípade fyzickej alebo právnickej osoby nasledovný: (i) titul, meno a 
priezvisko, (ii) rodné číslo, (iii) IČO, (iv) adresu trvalého pobytu,  (v) adresu sídla, (vi) telefónne číslo a (vii) e-mailovú adresu. 
Vyššie uvedené osobné údaje poskytujem NVAS za účelom členstva v NVAS a interných potrieb a prevádzky NVAS. Za týmto 
účelom je NVAS oprávnená spracúvať vyššie uvedené mnou poskytnuté osobné údaje v informačnom systéme NVAS. Súhlas 
so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu trvania môjho členstva v NVAS; súhlas možno písomne 
odvolať v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Týmto 
súhlasom nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré NVAS ako prevádzkovateľovi a dotknutej osobe vyplývajú z ustanovení 
zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR. 

Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje NVAS, nemôže sa stať členom NVAS. Osobné údaje dotknutej osoby sú v 
tejto súvislosti nevyhnutné pre vstup dotknutej osoby do NVAS ako člena NVAS. Po uplynutí doby, na ktorú bol tento súhlas 
poskytnutý, t.j. po skončení členstva dotknutej osoby v NVAS prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby vymaže a 
zlikviduje listiny s osobnými údajmi dotknutej osoby v súlade s platnými právnymi predpismi. Za správnosť, presnosť a 
pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná dotknutá osoba. NVAS za správnosť poskytnutých údajov nenesie 
zodpovednosť. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané v neautomatizovaným systémom. 

Dotknutá osoba má právo: 
1. požadovať od NVAS prístup k jej osobným údajom, 
2. na opravu poskytnutých osobných údajov,
3. na výmaz poskytnutých osobných údajov,
4. na obmedzenie spracovania osobných údajov,
5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov., 
6. na prenos osobných údajov na iného správcu,
7. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

Uvedené práva môže dotknutá osoba uplatniť u NVAS osobne, písomne alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej 
adrese info@nvas.sk. Ak uplatní dotknutá osoba právo podľa vyššie uvedeného, je NVAS povinné odpovedať do 30 dní od 
prijatia žiadosti. 

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

...................................................... 
Podpis registrovanej osoby alebo 
oprávnenej osoby organizácie     



Národná vodíková asociácia Slovenska je združením právnických a fyzických osôb presadzujúca zavádzanie 
vodíka do hospodárstva SR a podporujúca vedecko-výskumné aktivity pre urýchlenie tohto procesu. 

 

 
 

 

 

 

Vstupom do NVAS členovia vyhlasujú že: 

• Podporujú európsku zelenú dohodu. 

• Hlásia sa ku klimatickým cieľom parížskej dohody a príslušným európskym klimatickým 
smerniciam. 

• Uznávajú vodík ako prostriedok pre dosiahnutie bezemisného hospodárstva. 

• Vnímajú vodík ako energetický vektor, ktorý umožní transformáciu energetiky nahradením 
uhlia, ropy a zemného plynu zvyšovaním podielu elektriny z bezemisných zdrojov. 

• Podporujú zavádzanie vodíka ako nosiča čistej energie a priemyselnej suroviny s cieľom 
dosiahnuť prechod na čisté nulové emisie v odvetviach energetiky, plynu, vykurovania a 
chladenia, priemyslu a dopravy, čo umožní odvetvovú integráciu. 

• Rešpektujú, že vodík sa môže vyrábať mnohými spôsobmi a podporujú urýchlené rozšírenie 
všetkých technológií s nulovými emisiami s prioritou obnoviteľne vyrábaného vodíka. 

• Podporujú vytvorenie trhu so zeleným (bezemisným) a modrým (nízkoemisným) vodíkom ako 
komodity zohľadňujúcu princíp uhlíkovej stopy. 

• Súhlasia s cieľom stanoviť zásadu systémovej a nákladovej efektívnosti ako hlavného princípu 
budúceho energetického systému za účasti občianskej spoločnosti, vedy, priemyslu a 
verejných inštitúcií. 

• Sú ochotní konať spoločne s cieľom umožniť transformáciu energetiky prostredníctvom 
vodíkových technológií a rozvíjať slovenský a európsky vodíkový priemysel. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Organizácia: .......................................... 

  

Dátum:........................................... 

Meno zástupcu: ............................................. 

 

Podpis:.............................................. 

CHARTA
ČISTÉHO VODÍKA
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