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1/2013 

S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

o členských príspevkoch 

 

Novelizované 20.5.2021 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Výkonný výbor SZV (VV SZV) vydáva Smernicu o členských príspevkoch, ktorej účelom je 

stanoviť všeobecné podmienky pri určovaní výšky, spôsobu úhrady a výberu  členských 

príspevkov riadnych členov, vrátane kolektívnych členov v súlade so Stanovami SZV 

a uznesením Valného zhromaždenia. 

 

Článok II. 

Spôsob výberu členských príspevkov 

1. Výber členského príspevku členov SZV sa uskutoční za podmienok uvedených 

v Stanovách SZV  a v tomto internom predpise. Členský príspevok sa považuje  

za uhradený dňom, ku ktorému bol pripísaný na účet SZV. 

2. Podľa Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d) je základnou povinnosťou člena zaplatiť členské 

príspevky do 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.    

3. Členské príspevky odvádzajú spravidla organizačné zložky SZV, predovšetkým Základné 

organizácie SZV (ZO SZV) a Kolektívny člen SZV (KČ SZV). Členské príspevky sa 

poukazujú jednou sumou najneskôr do 20.1. v roku, za ktorý sa členský príspevok platí, 

na účet SZV. ZO SZV alebo KČ SZV zároveň vyplní a zašle sekretariátu SZV formulár 

„Menný zoznam členov ZO SZV alebo KČ SZV“, ktorý bude každoročne súčasťou 

obežníka, alebo stiahnutím z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ). 

4. Člen SZV má právo presvedčiť sa o výške a dátume odvodu svojho členského príspevku 

do SZV. Organizačná zložka je povinná mu toto umožniť. 

5. Uhradenie členského príspevku je podmienkou pre vybavenie dotácií  

na opeľovaciu činnosť. 

6. Kolektívny člen je povinný uhradiť členský príspevok vo výške 100,00 Eur a na počet 

včelstiev k 31.9. tak ako u riadneho člena do 20.1. daného roka v zmysle §3 odst. 6 

Smernice SZV o podmienkach čestného a kolektívneho člena členstva. 
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7. Členstvo v SZV zaniká podľa §4 bod 6 písmeno c) Stanov SZV neplatením členského 

príspevku. 

8. Na zaniknutie členstva pre neplatenie členského príspevku je potrebné, aby neplatiaci 

člen bol raz Základnou organizáciou SZV preukázateľne písomne vyzvaný k jeho 

vyrovnaniu do 10 dní od termínu stanoveného Stanovami SZV, 

 t.j. do 10.1.  nasledujúceho roka.  

9. V prípade nezaplatenia členského príspevku v súlade s týmto interným predpisom, má 

príslušná organizačná zložka SZV povinnosť postupovať podľa ustanovení  

§7 ods. 2, písmeno d) Stanov SZV. 

 

Článok III. 

Spôsob výpočtu členských príspevkov  

1. Riadni členovia SZV sú povinní uhradiť členský príspevok podľa kritérií určených týmto 

interným predpisom. 

2. Rozhodujúcimi kritériami pre výpočet členského príspevku sú: 

a) počet včelstiev, ktoré má včelár nahlásený v  Centrálnej evidencii hospodárskych 

zvierat (CEHZ) k 30.9. kalendárneho roka, 

b) výška členského príspevku vo výške 0,75€ na jedno včelstvo, ktorá bola schválená na 

základe §16 odsek 6 písmeno i) Stanov SZV uznesením  XI. Valného zhromaždenia SZV.  

Pri výpočte členského príspevku sa zohľadňuje miera inflácie z predchádzajúcich rokov 

podľa Štatistického úradu SR.  

3. Odvod členského príspevku sa vypočíta nasledovne: 

na rok 2020:  výška členského príspevku 0,75€,            

na rok 2021:  0,75€ + inflácia za rok 2019, 2,7% = 0,77€ 

nasledujúce roky: výška členského príspevku z predchádzajúceho roka + miera inflácie. 

4. Členský príspevok schvaľuje VV SZV každoročne na nasledujúci kalendárny rok vopred.  

5. Pri zániku členstva v priebehu kalendárneho roka, na ktorý má člen zaplatený členský 

príspevok, sa tento členský príspevok nevracia, nevracia sa ani jeho alikvótna časť. 

6. Ak VV SZV neschváli výšku a podmienky platenia členských príspevkov  

na nasledujúci kalendárny rok, platí doterajší stav. 

7. Včelárske krúžky a ich členovia do 15 rokov sú oslobodení od povinnosti platiť členské 

príspevky. 

8. Informácia o výške platenia členských príspevkov na kalendárny rok bude každoročne 

zverejnená v obežníku SZV. 

9. Úhrada členského príspevku člena SZV má vplyv na výkon hlasovacieho práva člena 

SZV na Valnom zhromaždení tak, ako to ustanovuje §16 ods. 3 Stanov SZV. 

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia  

1. Výšku príspevku pre ZO SZV si určuje Výročná schôdza ZO SZV. 
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2. V prípade prevodu členstva z jednej ZO SZV do druhej ZO SZV, sa členský príspevok do 

SZV, pokiaľ už bol za príslušný kalendárny rok doterajšou ZO SZV zaplatený, nevyberá. 

To neplatí o  príspevku, ktorý si schvaľuje ZO SZV, do ktorej člen prechádza.   

3. Výšku príspevku pre Regionálnu zložku SZV (RZ SZV) určuje podľa §19c bod 3) Stanov 

SZV príslušná RZ SZV na svojej regionálnej konferencii. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Členovia SZV môžu podľa svojej úvahy poukázať na účet SZV ďalšie dobrovoľné 

príspevky, resp. príspevky nad rámec členského príspevku.  

2. Použitie členských príspevkov, ak nie je Stanovami SZV alebo uznesením Valného 

zhromaždenia SZV, je v plnej kompetencii VV SZV. 

3. Smernica SZV č. 5/2013 o členských príspevkoch bola schválená na zasadnutí 

Výkonného Výboru SZV dňa 23.11.2013 a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. 

4. Novelizácia Smernice SZV o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného 

vlastníctva č. 214649 priemyselného vzoru Slovenský med bola schválená uznesením VV 

SZV zo dňa 20. mája 2021, a nadobúda účinnosť od 1. júna 2021. 

 

V Bratislave, 20.05.2021 

 

 

Ing. Milan Rusnák 

               predseda SZV 

 

 


