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Určené: ZO SZV, KČ SZV                        Bratislava 20.12.2019 
 

 

Obežník SZV č. 20/2019 
 

U s m e r n e n i e 

k odvodu členských príspevkov na rok 2020 

                   

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské 

príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.  

 

Členský príspevok na rok 2020 bol schválený VV SZV dňa 17.11.2019. Výška 

členského príspevku na 1 včelstvo je vo výške 0,75€ podľa počtu včelstiev v CEHZ ku dňu 

30.9.2019 

 

Kolektívny člen SZV v zmysle Stanov SZV §4 bod 3 kolektívnym členom môže byť 

právnická osoba sa riadi Smernicou SZV č. 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho 

členstva, kde má podľa §3 bod 5 písmeno e) uhradiť členský príspevok na činnosť Zväzu 

a jeho výška je určená tak ako u riadneho člena SZV t.j. vo výške 0,75€ na 1 včelstvo 

vynásobená počtom včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2019. 

 

Členský príspevok sú členovia a kolektívni členovia SZV povinní odovzdať ZO SZV 

do 31.12.2019. Preukázanie uhradenia členského príspevku je podmienkou pre 

administratívne spracovanie dotácií na opeľovaciu činnosť. 

 

ZO SZV / KČ poukáže súhrn členských príspevkov bankovým prevodom na účet SZV 

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273, do 20.1.2020. Ako variabilný symbol uveďte číslo 

Vašej ZO SZV podľa priloženého zoznamu čísiel ZO SZV a kolektívnych členov SZV. 

 

Po zaplatení odvodov zašlite menný zoznam ZO SZV/ KČ SZV s podpismi 

včelárov spolu s potvrdením o zaplatení poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 

842 08 Bratislava a elektronicky na sekretariat@vcelari.sk najneskôr do 31.1.2020.  

 

Každá ZO SZV / KČ SZV si na stránke CEHZ stiahne menný zoznam členov konkrétnej 

organizácie, ktorý obsahuje údaje z CEHZ k 30.9.2019 a sumu, ktorú má včelár zaplatiť. 

Tento formulár je podkladom pre výber členského príspevku od každého člena SZV.  

 

S pozdravom 

 

Ing. Milan Rusnák 

 predseda SZV 

 

Prílohy: 1. Postup generovania členských príspevkov na rok 2020 

  2. Čísla ZO SZV/variabilné symboly k úhrade 

http://www.vcelari.sk/
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Príloha č.1:  

Postup generovania členských príspevkov na rok 2020 

 

Menný zoznam členov ZO SZV a KČ si stiahnete po prihlásení do Centrálnej evidencie 

hospodárskych zvierat. 

 

 

Po prihlásení v časti Základné zostavy – včely, zvolíte Chovatelia kde je potrebné nastaviť: 

1. Organizácia – Slovenský zväz včelárov 

2. Zákl. organizácia – Názov vašej ZO SZV / KČ SZV 

3. Nastaviť dátum na 30.9.2019 

4. Stlačiť tlačidlo – Vyhľadať (databáza sa aktualizuje k 30.9.2019) 

5. Stlačiť tlačidlo – Členský príspevok PDF (stiahne sa Menný zoznam členov ZO 

k 30.9.2019 a dáte tlačiť) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade ak máte nových členov ZO, dopíšte ich na koniec zoznamu a následnú upravte 

celkovú uhradenú sumu na účet SZV. 

 

Predseda ZO SZV / KČ pečiatkou a svojím podpisom potvrdí správnosť údajov a menný 

zoznam s potvrdením o zaplatení zašle poštou na Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 

Bratislava a elektronicky na sekretariat@vcelari.sk do 31.01.2020. 
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