
Rozhodnutie prezídia APVV 

 
Platenie členských príspevkov za rok 2020 a odvody na prezídium APVV 

 

     Stav, ktorý je vyvolaný opatreniami v súvislosti s COVID - 19 nás núti riešiť niektoré 

štandardné, ale aj iné činnosti primerane k vývoju prijímaným opatreniam v spoločnosti.. Žiaľ v 

súčasnosti nikto nevie s určitosťou predpokladať do kedy bude tento stav trvať. 

     Vzhľadom na uvedené a „odklad“ konania členských schôdzí v 18 miestnych organizáciách 

musíme niektoré termínované úlohy upraviť tak, aby sme to zvládli podľa možnosti bez 

negatívneho vplyvu na funkčnosť a štandardnú činnosť nielen miestnych organizácií ale aj prezídia. 

     Dotýka sa to nielen platenia členských príspevkov, ale následne aj odvodov z nich na prezídium. 

     Vyzývame preto predsedov a členov predsedníctiev, aby pristupovali k povinnosti uhradiť 

členský príspevok za rok 2020 citlivo a individuálne navrhovali spôsob úhrady tak, aby to mohol 

každý člen zrealizovať.  Odporúčame preto platenie nie len osobne, ale informovať členov 

(napr. aj telefonicky, písomnou výzvou, emailom a pod.) o možnosti zaslať finančné 

prostriedky napr. aj poštovým peňažným poukazom na adresu predsedu, pokladníka či člena 

prezídia alebo aj na účet v peňažnom ústave niektorého z nich. 

      V tejto súvislosti je potrebné posudzovať aj nesplnenie si povinnosti uhradiť členský príspevok 

najneskôr do 31. 3. 2020 a inštitút ukončenia členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku 

využívať  až po vyčerpaní všetkých možností. 

     Pre všetky miestne organizácie platí pôvodný termín zaslania odvodov na prezídium do 30. 

4. 2020 (za tých, ktorí do tohto termínu členský príspevok uhradili), ale za ostatných členov je 

možné odvody zasielať aj po tomto termíne a to priebežne, ale najneskôr do 31. 5. 2020. 

Výnimočne je možné zasielať odvody na účet prezídia v banke aj z osobných účtov predsedov, 

resp. členov predsedníctva. 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                        JUDr. Hristo Gluškov v. r. 

                                                                                                prezident APVV 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
     Samozrejme je potrebné k výberu členských príspevkov pristupovať citlivo, ale cielene. Každý 

predseda by mal osloviť (mobilom, emailom) svojich členov s návrhom, akým spôsobom bude 
príspevok zaplatený (prevzatý). Týmto spôsobom som postupoval aj ja. Každý člen mi podal svoj 
návrh aj ja som sa prispôsobil. Pochopiteľne, tie MO kde je väčší počet členov je to zložitejšie, ale dá 
sa to urobiť na etapy, (napr. že predseda osloví každý deň 20-30 členov). Nikdy som nemal problém s 
uhradením. Do týždňa po schôdze som mal všetky členské príspevky vyzbierané.  
Vzhľadom na túto dobu, by som súhlasil aj s posunutím termínu o mesiac. Ale, k tomuto by som 
pristúpil až po vyhodnotení situácie ku koncu mesiaca. 

Laci. 
 

 
S navrhovaným postupom súhlasím, nemám pripomienky k navrhovaným  opatreniam. Naša MO APVV 
Trebišov má vyzbierané členské príspevky a  odvod z týchto bude zaslaný na účet APVV v termíne. 
S pozdravom  
Juraj 
 
Nemám pripomienku a súhlasím s textom. 
 
    S pozdravom 
 JUDr. Martin Sitiarj 
 
Ahoj Christo, 
som za predĺženie lehoty na úhradu členského, ale s tým, že predsedovia nech sa spoja telefonicky s 
konkrétnymi členmi, ktorí členské neuhradili, aby zistili, či majú záujem o členstvo v APVV alebo nie a podľa 
toho sa zariadili, t.j., aby zaslali členské predsedovi na účet alebo v hotovosti. 
Lehotu navrhujem predĺžiť najviac o 30 dní. 
 
Laco 
 

Ahoj beriem na vedimie nemam pripomienky, za miestnu MO Malacky členske zasleme a 

vyzberam si ho individualne . 

Robo Peťko 

Ps:krasne sviatky prajem 

 
Pekný deň 
K tovaru som Ti odpísal, že súhlasím s Lacim a k odvodu som tiež napísal, že já zašlem do konca mesiaca 
apríľ a Tí čo nebudú stíhať tak predĺžiť o mesiac 
Bc. Milan Piroh 

 


