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1. Uchádzači pre formu riadni členovia CPS zaplatia vstupný poplatok v plnej výške 

(stanovený pre túto formu členstva) pri podaní prihlášky za člena do 31.8. bežného 

roka. Prihlášky za člena podané po tomto termíne Predstavenstvo zaradí až na ďalší 

rok, spolu s príslušným poplatkom. Takýto uchádzač je vedený od konania 

najbližšieho Snemu ako „čakateľ“, kým ho Snem neschváli za riadneho člena alebo 

nevyradí z uchádzačov. „Čakateľ“ sa môže zúčastňovať všetkých akcií 

organizovaných CPS, a platia pre neho všetky zľavy ako pre „riadneho člena“. Nemá 

však hlasovacie právo. 

Po prijatí za „riadneho člena“ sa na neho vzťahujú  všetky povinnosti člena včítane 

platenia členského poplatku podľa článku 5.5 Stanov. 

 

2. Ojedinelé prípady (výnimky), kde nebolo nutné dodržať kandidátsku dobu „čakateľa“ 

dané podmienkami čl. 5.4. Stanov (pre všeobecne známu firmu s dlhoročnou tradíciou 

kvalitnej práce) posúdi Predstavenstvo, pričom takýto postup zdôvodní na Sneme. 

Kandidátska doba sa však môže skrátiť najviac na polovicu (prihláška najneskôr do 

31.10. bežného roka). Výška vstupného poplatku sa však nemení. 

 
3. Uchádzači pre formu Zvláštni členovia „gestori“ zaplatia vstupný poplatok 

stanovený pre túto formu členstva  

- v plnej výške, ak podajú prihlášku v termíne od 01.03. do 31.08. 

       príslušného kalendárneho roka,  

- 1/2 vstupného poplatku zaplatia pri podaní prihlášky v 2. polroku  

medzi konaním Snemu CPS, t.j. v období od 1.9. do 28.2. bežného roka .   

 

4. Plná výška vstupného poplatku „čakateľa“ za „riadneho člena“ je vo výške 200.- € 

5. Ročný členský poplatok „riadneho člena“ je vo výške 200.- € 

6. Plná výška vstupného poplatku „čakateľa“ za zvláštneho člena  „gestora“ je vo výške 

300.- € 

7. Ročný členský poplatok zvláštneho člena „gestora“ je vo výške 300.- € 

8. Udržovací poplatok – prerušenie členstva  

- uvádzanie v osobitnej kolónke zoznamu členov na WEB CPS: 10,00 € / rok  

 

9. Čestní členovia sú od vstupného poplatku a členského poplatku oslobodení. 

 
           

V Rajeckých Tepliciach, dňa 18.3.2022- Uznesenie XXI. Snemu CPS 
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