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Obežník SZV č. 12/2018 
 

Usmernenie k objednávaniu včelárskych časopisov na rok 2019 
 

Časopis Včelár je odborné periodikum Slovenského zväzu včelárov a nie je voľno predajným 
časopisom dostupným v bežnej sieti obchodov s dennou tlačou, predplatiť si ho možno len 
u vydavateľa. Predplatné vybavuje redakcia, príp. sekretariát SZV. 

Aj v roku 2018 bude hromadné ročné predplatné cenovo zvýhodnené. 

Ak máte záujem o pravidelné doručovanie časopisu Včelár v roku 2019, obráťte sa so svojou 
žiadosťou v mieste príslušnej ZO SZV na funkcionárov ZO.  

Ročné predplatné časopisu Včelár je pre hromadné objednávky ZO SZV 11 € (individuálne 
predplatné je 13 €), časopis Včelařství si môžete objednať za cenu 18 € a Odborné včelárske 
preklady sú dostupné za cenu 14 €. 

Ak máte záujem o pravidelné doručovanie časopisu Včelár v roku 2019, obráťte sa so svojou 
žiadosťou v mieste príslušnej ZO SZV na funkcionárov ZO.  

Predsedov a tajomníkov jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálnych záujemcov, prosíme o zaslanie 
vyplneného elektronického objednávkového formulára na adresu fckomplet@gmail.com, s kópiou na 
sekretariat@vcelari.sk do konca novembra 2018. 

Časopis Včelár tlačíme podľa počtu prijatých objednávok, prvé číslo už v decembri, preto 
predplatné na celý rok prijímame v novembri.  

Predplatné poukážte najneskôr do konca roka 2018 na účet SZV IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 
6012, VS: číslo faktúry. Do poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a predmet Vašej objednávky.  

Publikácie, prosím, uhrádzajte až po potvrdení objednávky a zaslaní faktúry. 

Pri objednávkach po uvedenom termíne negarantujeme splnenie dodávky časopisu v plnom rozsahu. 

Poznámka: 
Distribúciu časopisu Moderní včelař zabezpečuje samostatne Slovenská pošta. 
 
S pozdravom  
 Ing. Ľudovít Gál 

predseda SZV 
 

Príloha: elektronický objednávkový formulár 

http://www.vcelari.sk/
mailto:fckomplet@gmail.com
mailto:sekretariat@vcelari.sk

