
Platba členského príspevku SSKK pre rok 2019 
Bratislavský kraj  

Ďakujeme všetkým členom SSKK, ktorí včas uhradili svoj členský poplatok, za ústretovosť  

a podporu aktivít Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, nakoľko odborné aktivity SSKK  

sú podmienené reálne odvedenými členskými príspevkami v danom kalendárnom roku. 

Ak ešte nie ste medzi platiacimi členmi, prosíme Vás o skorú nápravu, čím nám nesmierne 

pomôžete pri organizovaní podujatí pre Vás a ostatných členov SSKK. 

Výška členských poplatkov pre individuálnych členov SSKK: 

• Individuálny člen SSKK v aktívnom pracovnom pomere 

Minimálna výška členského poplatku, horná hranica je dobrovoľná: 5,00 EUR 

• Individuálny člen SSKK - dôchodca/nezamestnaný 

Minimálna výška členského poplatku, horná hranica je dobrovoľná: 2,00 EUR  
Úplný cenník: http://www.infolib.sk/files/sskk-clenske/2019-sskk-clenske_poplatky_cennik.pdf  

Určite si vyberiete 1 z 4 spôsobov platby individuálneho členského poplatku: 

1. Poštovou poukážkou - poštovým peňažným poukazom H 2. triedy na adresu:  

          Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

          Michalská 1  

          816 14 Bratislava 

2. Prevodom na účet 

• Číslo účtu: 69037012/0200 

• Banka: VÚB Bratislava 

• IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012 

• Držiteľ účtu: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

• Variabilný symbol: 022019 

• IČO: 00178594  

• DIČ: 2020795678  

Dôležité upozornenie - je potrebné uviesť:  

• celé meno a priezvisko odosielateľa 

• mesto (a skratku pracoviska)  

3. Kolektívnym výberom členského SSKK  

V doterajšej praxi najmä vo väčších kolektívoch vedeckých a regionálnych knižníc sa osvedčilo 

hromadné zasielane členských príspevkov za všetkých členov SSKK. V takomto prípade je po zaslaní 

vyzbieranej sumy poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, potrebné zaslať aj zoznam 

platiacich členov s vyznačením výšky členského príspevku, na adresu SSKK alebo mailom na adresu 

tajomníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc slavomira.jakubcova@uniag.sk.  

4. Individuálne odovzdanie platby členského 

Tiež je možné vyzbieranú sumu za individuálnych členov odovzdať predsedníčke Krajskej pobočky 

SSKK Bratislava po dohode, kontaktné údaje: sskkba.predseda@gmail.com, tel. 02 5787 2113. 

SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC ĎAKUJE AJ V ROKU 2019 ZA VAŠU PRIAZEŇ A PODPORU! 
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