
Obchodné a platobné podmienky – internetová registrácia členských 
preukazov CKM SYTS 

 
 

Podmienky členstva v Združení CKM SYTS, prihláška za člena združenia a vyhlásenie 
súhlasu držiteľa členského preukazu 

   
Členstvo v združení 
1.1/ CKM SYTS je dobrovoľným združením a žiadny jej člen nemôže byť ukrátený na svojich 
právach. Táto zásada je považovaná za základný princíp činnosti CKM SYTS. 
 
Vznik členstva 
2.1/ Členmi zduženia sa môžu stať: 

a) Fyzické osoby 
b) Fyzické osoby - Študenti denného štúdia 
c) Fyzické osoby - Učitelia v trvalom pracovnom pomere s minimálnym pracovným 

časom 18 hodín týždenne. 
2.1.1/ Fyzická osoba sa stáva členom združenia vyplnením členskej prihlášky - evidenčného 
listu a zaplatením členského príspevku pre fyzické osoby a v prípade ďalšieho členstva 
v združení aktualizáciou údajov uvedených v prihláške – evidenčnom liste a zaplatením 
členského príspevku pre fyzické osoby, pričom svoje členstvo preukazuje navonok členským 
preukazom. 
2.2/ Výšku ročného členského pre osoby uvedené v bode 2.1.1 spoločne s ohraničením 
trvania členstva, pre každý typ člena osobitne, stanoví každoročne Správna rada CKM SYTS. 
 
Zánik členstva 
3.1/    Členstvo osôb podľa ustanovení  2.1.1 v združení zaniká: 

a) ukončením činnosti CKM SYTS 
b) písomným oznámením člena a súčasne vrátením členského preukazu 
c) vylúčením člena pre porušenie stanov CKM SYTS na základe rozhodnutia Správnej 

rady CKM SYTS 
d) úmrtím člena 
e) ukončením platnosti členského preukazu 

 
Členské preukazy 
4.1/ CKM SYTS každoročne vydáva a distribuuje členské preukazy: 

a) Preukaz IYHF (International Youth Hostels Federation), pre fyzické osoby bez 
obmedzenia veku 

b) Preukaz ISIC (International Student Identity Card), pre študentov denného štúdia 
c) Preukaz ITIC (International Teacher Identity Card), pre učiteľov na plný pracovný 

úväzok 
d) Karta EURO<26, pre fyzické osoby vo veku do 26 rokov 
e) Karta GO<26, pre fyzické osoby vo veku do 26 rokov 

4.2/ Na členskom preukaze je okrem iných údajov uvedené meno člena združenia - držiteľa 
preukazu a doba platnosti preukazu. 
4.3/ Členské preukazy sú distribuované prostredníctvom členov a pridružených členov CKM 
SYTS, ako aj iných tretích osôb na celom území Slovenskej republiky. Po obdržaní členského 



preukazu a zaplatení členského príspevku dostane každý člen CKM SYTS zdarma jeden 
exemplár Informačného sprievodcu k príslušnému preukazu, ktorý obsahuje informácie o 
zľavách, výhodách a možnostiach využitia preukazu na Slovensku a v zahraničí, spolu s 
propagáciou jednotlivých subjektov poskytujúcich tieto zľavy a služby využiteľné držiteľom 
preukazu. 
4.4/ CKM SYTS vydáva niekoľkokrát ročne informačné brožúry a iné informačno - propagačné 
materiály, obsahujúce zmeny v systéme poskytovania zliav, krátkodobé príležitostné zľavy a 
ostatné aktuálne informácie, doplňujúce a upozorňujúce na novovytvorené možnosti pre 
realizáciu a rozvoj potrieb členov združenia. 
 
 
Práva a povinnosti členov združenia 
5.1/ Člen združenia podľa ustanovení 2.1.1 je oprávnený po preukázaní sa členským 
preukazom, využívať všetky výhody a zľavy uvedené v Informačnom sprievodcovi, najmä: 

a) využívať zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní a  kultúre 
b) byť účastníkom organizovaných stretnutí a ostatných aktivít CKM SYTS 
c) pravidelne obdržiavať informácie týkajúce sa možností využívania členských 

preukazov CKM SYTS doma a v zahraničí 
5.2/ Člen združenia podľa ustanovení 2.1.1 je povinný dodržiavať stanovy združenia a po 
obdržaní členského preukazu uhradiť príslušný členský príspevok stanovený Správnou radou 
CKM SYTS. 
5.3/ Člen združenia podľa ustanovení 2.1.1 je pri využívaní jednotlivých výhod a zliav povinný 
preukázať sa členským  preukazom a na vyzvanie poskytovateľa zľavy je povinný preukázať 
sa tiež iným osobným identifikačným preukazom. 
 
Strata Karty  
6.1/ Duplikát Karty vydáva združenie CKM SYTS na základe písomnej žiadosti za poplatok 
3,30 € / 99,42 Sk. Bližšie informácie na tel. čísle: 02/3210 1970. Duplikát Vám bude vystavený 
do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti a zaplatení poplatku. 
 
Čestné vyhlásenie 
Podpísaný sa záväzne prihlasujem za člena združenia, súhlasím s podmienkami členstva 
v združení a súčasne sa zaväzujem všetky svoje údaje uvedené nižšie v súhlase 
s „Podmienkami  členstva v CKM SYTS a čestnom vyhlásení držiteľa členského preukazu“ 
pravidelne aktualizovať , vždy ku dňu vzniku ďalšieho členstva  v združení . 
Svojim podpisom na tomto čestnom vyhlásení potvrdzujem, že Združeniu CKM SYTS, so 
sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej len „CKM SYTS“) ako 
prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných 
a neautomatizovaných prostriedkov spracovania, spracovávané údaje fyzických osôb, ktoré 
požiadali CKM SYTS o poskytnutie služby a fyzických osôb, ktoré s CKM SYTS uzatvorili 
zmluvný vzťah (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, bydlisko / trvalý pobyt, podobizeň (ďalej len „osobné údaje“) a súčasne 
spoločnosti International Assocation Services A/S so sídlom Keizergracht 74-176, 1016 DW 
Amsterdam, Holandsko (ďalej len „IAS") týmto dobrovoľne dávam výslovný súhlas v súlade 
s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov na spracovanie mojich 
osobných údajov na nasledovné účely:  



a) spracovávať moje osobné údaje, a to na účely správy záväzko-právneho vzťahu v 
súvislosti s mojim členstvom v CKM SYTS, na účely mojej identifikácie ako člena CKM 
SYTS a užívateľa benefitov spojených s členstvom v CKM SYTS, na účely súvisiace s 
činnosťou CKM SYTS podľa jej stanov, na účely zdokumentovania činnosti CKM SYTS, 
na účely vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu CKM SYTS a v 
rámci informačného systému Združenia CKM SYTS v súlade so zákonom č. 428/2002 
Z.z. 

b) uskutočňovať prenos osobných údajov do štátov mimo sídla CKM SYTS za 
predpokladu, že zaručujú primeranú úroveň ochrany, a to v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených v písmene a), na základe osobitnej 
zmluvy poveriť spracovávaním osobných údajov tretiu osobu, za predpokladu, že táto 
zaručuje primeranú úroveň ochrany, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
dosiahnutie účelov uvedených v písm. a) 

c) odovzdávať na spracovanie moje osobné údaje do informačného systému tretích 
subjektov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených 
v písm. a). 

 
Súčasne dotknutá osoba svojim podpisom vyjadruje svoj súhlas s kopírovaním, skenovaním, 
resp. iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Práva dotknutej osoby 
pri spracovávaní osobných údajov upravuje zákon č. 428 / 2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov, najmä ustanovení § 20 až § 22 citovaného zákona. 
Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že: 

• pred podpisom tohto čestného vyhlásenia som bol oboznámený/á zo strany CKM 
SYTS s účelmi spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté 
všetky informácie v súlade s § 10 zákona č. 428/2002 Z.z.  

• som si prečítal podmienky členstva v Združení CKM SYTS a súhlasím s nimi 
• všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, plne zodpovedám za to, že mnou 

predložené potvrdenia a doklady pre získanie Preukazu ISIC alebo ITIC zodpovedajú 
skutočnosti a nárok na jeho vystavenie je teda uplatnený oprávnene 

• v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v 
súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

• súhlasím so zasielaním informácií o používaní členského preukazu na mnou 
uvedenú e-mailovú, poštovú adresu 

• dávam privolenie ku vyhotoveniu a použitiu mojich fotografií pre účely identifikácie 
mojej osoby na členskom preukaze. 

 
Tento mnou udelený súhlas platí počas trvania účelov spracúvania uvedených v tomto 
čestnom vyhlásení a zároveň svojim podpisom beriem na vedomie, že som oprávnený tento 
súhlas písomne odvolať, ak CKM SYTS alebo IAS bude konať v rozpore s podmienkami 
uvedenými v tomto vyhlásení. 
 

Prihláška za člena združenia a podmienky vzniku členstva a získania členského preukazu 
 
Záujemca o členský preukaz sa stáva členom CKM SYTS vyplnením členskej prihlášky - 
evidenčného listu a zaplatením ročného členského príspevku pre fyzické osoby a v prípade 
ďalšieho členstva  v združení aktualizáciou údajov uvedených v prihláške - evidenčnom liste a 



zaplatením členského príspevku pre fyzické osoby, pričom svoje členstvo preukazuje 
navonok členským preukazom. 
 
Prihlášku za člena CKM SYTS  je možné podať aj prostredníctvom internetu a to každý deň v 
roku počas celého dňa. V prípade mimoriadnych odstávok systému budú záujemcovia včas 
informovaní na internetovej stránke www.euro26.sk, resp. www.isic.sk alebo www.itic.sk.  
Prostredníctvom internetovej aplikácie nadobudnutia členských preukazov záujemca vypĺňa 
polia formulára podľa predtlače. Formulár obsahuje povinné položky, ktoré je nutné vyplniť 
(povinné položky sú označené *). Prosíme venovať pozornosť presnému a bezchybnému 
vyplňovaniu položiek príslušných formulárov. 
Po prekontrolovaní zadaných údajov záujemca zvolí spôsob platby a vyjadrí svoj súhlas 
s Podmienkami členstva v Združení CKM SYTS zaškrtnutím potvrdzovacieho políčka. 
V prípade nevyplnenia čo len jednej povinnej položky alebo nepotvrdenia súhlasu 
s Podmienkami členstva v CKM SYTS aplikácia neumožní ďalší priebeh predaja. 
Následne záujemca realizuje vybraný spôsob platby ročného členského príspevku  
prostredníctvom bankovej aplikácie. 
 
Zrušenie objednávky členského preukazu 
Zrušiť prihlášku za člena je možné kedykoľvek v priebehu vypĺňania formulárov a povinných 
údajov až po samotnú realizáciu platby prostredníctvom bankovej aplikácie. Aplikácia 
nadobudnutia členských preukazov následne automaticky stornuje prihlášku a vložené údaje 
do formulárov. V prípade, že žiadateľ nemá nárok na členský preukaz a zaplatil členský 
príspevok, tento mu bude po prešetrení okolností vrátený na totožný bankový účet, odkiaľ 
prišla úhrada na účet CKM SYTS najneskôr do 30-tich dní od prijatia úhrady na účet CKM 
SYTS. 
 
Popis ponúkaného tovaru alebo služby 
 
Karta EURO<26 
Medzinárodná identifikačná Karta ponúka využívanie siete zliav a výhod na Slovensku 
a v ďalších 41 krajinách Európy. 
 
KOMU JE KARTA URČENÁ:  
Všetkým mladým ľuďom od 8 do 26 rokov vrátane. 
 
KOĽKO STOJÍ A ČO POTREBUJETE NA JEJ VYSTAVENIE:  
Poplatok za vystavenie karty je 10 € /301,26 Sk, pričom karta bude platná 1 rok od dátumu 
vystavenia.  
Na vystavenie preukazu potrebujete:  

• fotografiu  
• platný identifikačný doklad 

 
ČO VÁM KARTA PONÚKA: 

• viac ako 100 000 zliav a benefitov na Slovensku a v Európe 
• výhodné ceny na nákup tovarov a služieb, zľavy a výhody pri vzdelávaní, cestovaní, 

ubytovaní, stravovaní, športovaní či trávení voľného času... 
• Informačného sprievodcu, v ktorom nájdete výber zliav a výhod na Slovensku 



• 4x do roka časopis Big News s novinkami a radami len pre držiteľov Karty EURO<26 
 
V KTORÝCH KRAJINÁCH MOŽETE KARTU VYUŽIŤ: 
Andorra, Arménsko, Belgicko, Bulharsko, Bosna - Hercegovina, Cyprus, Česká republika, 
Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldava, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, 
Rumunsko, San Marino, Severné Írsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Škótsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, Wales 
 
Viac informácií na www.euro26.sk.  
 
Karta GO<26 
Karta je kombináciou Karty EURO<26 a cestovateľského preukazu IYTC (International Youth 
Travel Card). 
 
KOMU JE KARTA URČENÁ:  
Všetkým mladým ľuďom od 8 do 26 rokov vrátane. 
 
KOĽKO STOJÍ A ČO POTREBUJETE NA JEJ VYSTAVENIE:  
Poplatok za vystavenie karty je 10 € /301,26 Sk, pričom karta bude platná 1 rok od dátumu 
vystavenia.  
Na vystavenie preukazu potrebujete:  

• fotografiu  
• platný identifikačný preukaz 

 
ČO VÁM KARTA PONÚKA: 

• viac ako 135 000 zliav a benefitov na Slovensku a v celom svete 
• výhodné ceny na nákup tovarov a služieb, zľavy a výhody pri vzdelávaní, cestovaní, 

ubytovaní, stravovaní, športovaní či trávení voľného času... 
• Informačného sprievodcu, v ktorom nájdete výber zliav a výhod na Slovensku 
• 4x do roka časopis Big News s novinkami a radami len pre držiteľov Karty EURO<26 

• prístup k Help Line (+44 20 8762 8110) – informačný a poradenský servis kdekoľvek 
na svete, 24 hodnín denne aj v českom jazyku 

 
Viac informácií na www.euro26.sk.  
 
 
Preukaz JUNIOR RAILPLUS EURO<26 
Je personalizovaná identifikačná karta, ktorá prináša spojenie medzinárodnej Karty EURO<26 
sprístupňujúcej svet zliav a výhod v oblasti nákupov tovarov a služieb a preukazu JUNIOR 
RAILPLUS umožňujúceho výhodné cestovanie vlakom. 
 
KOMU JE PREUKAZ URČENÝ:  
Všetkým mladým ľuďom od 8 rokov do dňa pred dovŕšením 26.roka života. 
 
 
 



KOĽKO STOJÍ A ČO POTREBUJETE NA JEHO VYSTAVENIE:  
Poplatok za vystavenie preukazu je 16,50 € / 497,08 Sk, pričom preukaz bude platný 1 rok 
od dátumu vystavenia. 
Na vystavenie preukazu potrebujete:  

• fotografiu  
• platný identifikačný preukaz 

 
ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA: 

• viac ako 100 000 zliav a benefitov na Slovensku a v Európe 
• výhodné ceny na nákup tovarov a služieb, zľavy a výhody pri vzdelávaní, cestovaní, 

ubytovaní, stravovaní, športovaní či trávení voľného času... 
• Informačného sprievodcu, v ktorom nájdete výber zliav a výhod na Slovensku 
• 4x do roka časopis Big News s novinkami a radami len pre držiteľov Karty EURO<26 

 
Výhody s JUNIOR RAILPLUS EURO<26 pri cestovaní vlakom: 
Podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.: 

• nákup vnútroštátnych cestovných lístkov so zľavou cca 40 %. 
• nákup jednorazových cestovných lístkov na tratiach Tatranských elektrických železníc, 

Ozubnicovej železnice a Trenčianskej železnice so zľavou cca 50 %. 
• 50 % zľava z ceny jednosmerného batožinového lístka (týka sa aj prepravy bicykla) 
• zľavy až do 25 % na cestovnom do 25 krajín Európy 

 
Viac informácií na www.euro26.sk.  
 
Preukaz študenta ISIC 
Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad 
preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.  
 
ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA: 

• Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, 
kultúrnych a športových zariadení, letné festivaly, zimné lyžovačky, koncerty, na 
dopravu, ubytovanie, stravovanie či nákup tovarov a služieb. 

• Vo viac ako 106 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky 
kontaktovať národnú organizáciu, ktorá vám ochotne podá ďalšie informácie. 

• Na zadnej strane preukazu je uvedené telefónne číslo ISIC Help Line, poskytujúce 24 
hodín denne informačný servis a v prípade ťažkostí i potrebnú pomoc. Na tejto linke 
sa dohovoríte všetkými hlavnými svetovými jazykmi. 

 
POZOR! Preukaz ISIC - klasik neobsahuje bezkontaktný čip, a preto si naňho nemôžete 
uplatňovať zľavy zo zákona u dopravcov (SAD, ZSSK, MHD) 
 
KOMU JE PREUKAZ URČENÝ A ČO POTREBUJETE K JEHO VYSTAVENIU: 
Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti:  
 
1. študentom denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, oficiálne 

uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí.  



Súčasťou každej žiadosti o vydanie preukazu ISIC je:  
• sken potvrdenia zo školy, ktoré nesmie byť v deň podania žiadosti staršie ako 30 dní a pre 

študentov študujúcich v zahraničí aj sken stránky z pasu s platnými študentskými vízami, 
prípadne sken iného potvrdenia z Veľvyslanectva alebo Ambasády danej krajiny. 
Študentom študujúcim v Českej Republike nahrádza študentské víza potvrdenie o 
prechodnom pobyte za účelom pobytu štúdium, prípadne potvrdenie o návšteve školy v 
českom alebo anglickom jazyku  

• fotografia 
• platný identifikačný preukaz 
 
Členský poplatok je 10 € / 301,26 Sk. 
 
Vzhľadom k tomu, že preverujeme potvrdenia o návšteve školy, preukazy ISIC pre žiadateľov 
starších ako 26 rokov sa objednávky preukazov nevystavujú ihneď po úspešnom ukončení 
Vašej objednávky členského preukazu, ale po uplynutí 3 pracovných dní od podania žiadosti.  
 
PLATNOSŤ PREUKAZU: 
Preukaz platí 16 mesiacov, teda od septembra - začiatku akademického (školského) roka - do 
decembra kalendárneho roka, v ktorom tento akademický (školský) rok končí. Teda napríklad 
ISIC 2009/2010 platí od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2010. Tento preukaz si môžete 
zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického (školského) roka. 
Počas doby platnosti preukazu CKM SYTS spracúva Vaše osobné údaje v informačnom 
systéme CKM ONLINE. Uskutočňuje prenos týchto osobných údajov do CCD (Central 
Cardholders Database). Vlastníkom a správcom CCD je materská organizácia IAS 
(International Association Services) v Holandsku. 
 
ZĽAVY V ZAHRANIČÍ: 
Informácie o využití preukazu v jednej zo 106 krajín sveta nájdete na http://www.istc.org.  
 
Viac informácií na www.isic.sk. 
 
 
Preukaz učiteľa ITIC 
Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným 
dokladom preukazujúcim štatút učiteľa.  
 
ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA: 
• výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, 

kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, ubytovanie, stravovanie či nákup tovarov 
a služieb 

• subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. V 40-
tich krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú 
organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie 

• Na zadnej strane preukazu je uvedené telefónne číslo ITIC Help Line, poskytujúce 24 
hodín denne informačný servis a v prípade ťažkostí i potrebnú pomoc. Na tejto linke sa 
dohovoríte všetkými hlavnými svetovými jazykmi 

 



KOMU JE PREUKAZ URČENÝ A ČO POTREBUJETE K VYSTAVENIU: 
• preukaz ITIC je možné vystaviť iba učiteľom zamestnaným na hlavný pracovný pomer v 

príslušnom akademickom roku vo vzdelávacích inštitúciách MŠ SR (minimálny rozsah 
pracovného úväzku je 18 hodín týždenne).  

 
Súčasťou každej žiadosti o vydanie preukazu ITIC je:  

• fotografia 
• platný identifikačný preukaz 

 
Členský poplatok 7 € / 210,88 Sk. 
 
Vzhľadom k tomu, že sme povinní telefonicky preverovať žiadateľov o Medzinárodný 
preukaz učiteľa ITIC, sa objednávky preukazov nevystavujú ihneď po úspešnom ukončení 
Vašej objednávky členského preukazu, ale po uplynutí 3 pracovných dní od podania žiadosti.  
 
PLATNOSŤ PREUKAZU: 
Preukaz platí 16 mesiacov, teda od septembra - začiatku akademického (školského) roka - do 
decembra nasledujúceho kalendárneho roka. Teda napríklad ITIC na akademický (školský) 
rok 2009/2010 platí od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2010. Tento preukaz si môžete 
zakúpiť kedykoľvek počas akademického (školského) roka 2009/2010. 
 
Zakúpením preukazu ITIC sa stávate členom Združenia CKM SYTS. Počas platnosti preukazu 
ITIC Združenie CKM SYTS spracováva Vaše osobné údaje v informačnom systéme CKM 
Online. Uskutočňuje taktiež aj prenos týchto osobných údajov do CCD (Central Cardholders 
Database). Vlastníkom a správcom CCD je materská organizácia IAS v Holandsku. 
 
ZĽAVY NA SLOVENSKU: 
Nájdete na stránke www.itic.sk. 
 
ZĽAVY V ZAHRANIČÍ: 
Informácie o využití preukazu ITIC nájdete na www.istc.org.   
 
Viac informácií na www.itic.sk.  
 
Úhrada členského príspevku  
Úhradu členského príspevku záujemca realizuje prostredníctvom internetového platobného 
portálu Tatra banky, a.s. – CardPay alebo TatraPay. 
Platobná transakcia bude realizovaná v mene EUR. 
 
Platobný portál CardPay je služba, ktorá umožňuje bezpečnú realizáciu on-line platieb 
platobnou kartou pri transakciách prostredníctvom internetu. Táto služba je zabezpečovaná 
Tatra bankou, a.s., ktorá prevádzkuje on-line platobnú bránu - CardPay - na uskutočňovanie 
platieb cez internet. Tento platobný produkt je určený zákazníkom, ktorí sú majiteľmi 
platobných kariet s logom MasterCard, VISA, VISA Electron a Diners Club International, pre 
ktoré vydavateľská a zúčtujúca banka povoľuje platby cez internet. Poskytuje držiteľovi karty 
aj obchodníkovi najvyššiu možnú mieru bezpečnosti pri uskutočňovaní platby platobnou 
kartou cez internet. 



Po zadaní požadovaných údajov z platobnej karty záujemcu a potvrdení platby na platobnej 
stránke CardPay bude záujemca automaticky presmerovaný späť na stránku obchodníka, kde 
sa mu zobrazí informácia o stave platby a realizácií prihlášky a nadobudnutia členského 
preukazu. 
 
Platobný portál TatraPay je služba, ktorá umožňuje bezpečnú realizáciu bezhotovostných 
prevodov medzi účtami v Tatra banke, a.s. prostredníctvom šifrovaných prístupov 
internetového bankovníctva Tatra banky, a.s. 
Po zadaní požadovaných údajov do položiek internetového bankovníctva a potvrdení platby 
na platobnej stránke TatraPay bude záujemca automaticky presmerovaný späť na stránku 
obchodníka, kde sa mu zobrazí informácia o stave platby a realizácií prihlášky 
a nadobudnutia členského preukazu. 
 
UPOZORNENIE: Záujemcom odporúčame zaznamenať si variabilný symbol platby členského 
príspevku, ktorý je záujemca povinný oznámiť Združeniu CKM SYTS pri riešení problémov pri 
získaní členských preukazov alebo pri uplatnení si reklamácie. 
 
Internetová aplikácia získania členských preukazov po zrealizovaní platby zašle na zadaný e-
mail záujemcu všetky detaily realizovanej objednávky vrátane Súhlasu s podmienkami 
členstva v Združení CKM SYTS a elektronickej faktúry za zaplatený členský príspevok vo 
formáte pdf. 
 
Po zaslaní požiadavky na platbu do bankovej aplikácie začne plynúť čas čakania na 
potvrdenie o zaplatení (60 min.). Počas tohto času musí záujemca uskutočniť platbu 
prostredníctvom bankovej aplikácie. Ak záujemca počas tohto času platbu neuskutoční, resp. 
internetová aplikácia získania členstva a členských preukazov nedostane potvrdenie o 
zaplatení od bankovej aplikácie, internetová aplikácia získania členských preukazov 
automaticky stornuje predaj. 
V prípade technických problémov počas prihlasovania sa za člena a získavania členských 
preukazov prostredníctvom internetovej aplikácie sa záujemca môže obrátiť s požiadavkou 
o pomoc počas pracovných dní v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod. na telefónnom čísle 02 / 
32 10 19 70. Zamestnanci Združenia CKM SYTS budú pripravení problém záujemcu vyriešiť. 
Pre overenie uskutočnenej platby je potrebné oznámiť zamestnancom Združenia CKM SYTS 
variabilný symbol záujemcovej platby členského príspevku. Po overení, či bola daná platba 
úspešne uskutočnená, bude záujemcovi vygenerovaný potvrdzujúci e-mail o získaní 
členského preukazu a zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú uviedol ako jednu z povinných 
položiek formulára pri prihláške.  
 
Dodacie a platobné podmienky 
Členský preukaz je neprenosný. Záujemcovi po bezprostrednom úspešnom nadobudnutí 
členstva bude vygenerované členské číslo, ktoré môže od tohto okamihu používať na 
uplatňovanie benefitov prostredníctvom elektronických kanálov. Riadny členský preukaz mu 
bude doručený na zadanú poštovú adresu do siedmych dní od realizácie prihlášky a platby 
členského príspevku. Záujemca je povinný po doručení členského preukazu naň umiestiť 
svoju aktuálnu a nepoužitú fotografiu. Bez nej je členský preukaz neplatný! 



Záujemca je povinný na požiadanie pri uplatňovaní si zľavy preukázať svoju totožnosť ďalším 
platným identifikačným dokladom s fotografiou (občianskym preukazom, cestovným 
pasom,...). 
 
Združenie CKM SYTS sa zaväzuje: 
• dodať správny druh objednaného členského preukazu tak, ako bolo uvedené v čase 

objednávky, na základe objednávky člena a v za dohodnutý členský poplatok 
• adekvátne zabaliť členský preukaz a odoslať ho v dohodnutej lehote 
• zaslať na zadanú e-mailovú adresu elektronickú faktúru ako daňový doklad 
 
Kupujúci sa zaväzuje: 
• prevziať členský preukaz 
• zaplatiť za objednaný členský preukaz dojednaný členský poplatok 
 
Združenie CKM SYTS nenesie zodpovednosť: 
• za oneskorené dodanie členského preukazu zavinené na strane doručovateľa 
• za poškodenie zásielky zavinené na strane doručovateľa 
 
Reklamácie 
V prípade akýchkoľvek problémov pri prihlasovaní za člena v CKM SYTS a s tým spojeného 
nadobudnutia členského preukazu prostredníctvom internetovej aplikácie je možné sa 
obrátiť telefonicky alebo e-mailom v pracovných dňoch medzi 09.00 hod. a 16.30 hod. na 
Združenie CKM SYTS – 02 / 32 10 19 70 alebo recepcia@ckmsyts.sk. 
Reklamácie z titulu zaplatených členských príspevkov, ale v riadnom termíne nedoručených 
členských preukazov adresuje záujemca taktiež na hore uvedené kontaktné údaje e-mailom 
alebo telefonicky v tých istých časoch. 
 
 
Spôsob vrátenia zaplatenej čiastky pri reklamácií 
Člen môže pri vystúpení z členstva v Združení CKM SYTS požiadať o vrátenie členského 
príspevku len ak písomne na adresu: Združenie CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06 Bratislava 
oznámi vystúpenie z členstva v lehote do 14 dní od momentu vzniku členstva. Záujemca musí 
uviesť v písomnej žiadosti všetky svoje osobné údaje vrátane zaslania platného členského 
preukazu, ktorý vlastní. 
Cena zaplateného poštovného sa záujemcovi pri kladne vybavenej žiadosti o vystúpenie 
z členstva v Združení CKM SYTS nevracia.  
 
Záujemcovi budú pri kladne vybavenej žiadosti cestou Združenia CKM SYTS peniaze vrátené v 
lehote do 30 dní na účet, z ktorého bola vykonaná platba, resp. na účet, ktorý záujemca 
uvedie v žiadosti. 
 
Identifikácia obchodníka vrátane kontaktov na zákaznícky servis 
Združenie CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 
Združenie zapísané v Registri Ministerstva vnútra SR č. VVS/1-900/90-11747-1 
IČO: 317 68 164 
DIČ: 202 101 0442 
IČ DPH: SK 202 101 0442 



Telefónny kontakt: 02 / 32 10 19 70 
E-mail: recepcia@ckmsyts.sk  

 
 

Konverzný kurz: 1,- EUR = 30,1260 SKK 
 


