
Dobrovoľný člen - FYZICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2015 

  Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

ZÁKLADNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK  125 € 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151210 0558 priezvisko a meno 

Členské príspevky je možné hradiť vkladom v hotovosti na účet, poštovým poukazom na účet alebo prevodom na účet SKSI. 

Bankové spojenie SKSI: 
Banka:                      Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu:                  2920881954/1100 
IBAN:                     SK7611000000002920881954 
BIC:    TATRSKBX 
Variabilný symbol:    uvedený v tabuľke 
Konštantný symbol:    0558 
Špecifický symbol:     uvedený v tabuľke 
Účel platby:             priezvisko a meno 

V prípade platby zo zahraničia znáša poplatky za prevod príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok na 
príspevkoch. 

 

Znížený základný členský príspevok môžete využiť v prípade, ak spĺňate dole uvedené podmienky: 

 Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

Základný členský príspevok dobrovoľného 
člena, ktorého prihláška bola schválená 
po 30. júni 2015 

75€ 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151220 0558 priezvisko a meno 

PODMIENKOU je schválenie prihlášky za dobrovoľného člena Predstavenstvom SKSI po 30. 06. 2015.  
 



  Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

Základný členský príspevok dobrovoľného 
člena  
poberajúceho starobný dôchodok 

33 € 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151230 0558 priezvisko a meno 

PODMIENKOU je zaslanie žiadosti o zníženie spolu s kópiou rozhodnutia o poberaní starobného dôchodku do 31.01.2015. 

  

  Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

Základný členský príspevok dobrovoľného 
člena 
nad 70 rokov 

11 € 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151241 0558 priezvisko a meno 

PODMIENKOU je dosiahnutie veku 70 rokov do 01. 01. 2015. 

  

  Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

Základný členský príspevok dobrovoľného 
člena  
na materskej dovolenke     

11 € 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151242 0558 priezvisko a meno 

PODMIENKOU je zaslanie žiadosti spolu s kópiou dokladu o čerpaní materskej dovolenky do 31. 01. 2015 (žiadosť je potrebné každoročne 
obnoviť). 
 

  Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

Základný členský príspevok dobrovoľného 
člena - študenta stredoškolského a 
vysokoškolského štúdia nad 18 rokov     

11 € 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151243 0558 priezvisko a meno 

PODMIENKOU je zaslanie žiadosti spolu s kópiou dokladu spolu s obojstrannou kópiou študentského preukazu do 31. 01. 2015 
(žiadosť je nutné každoročne obnoviť). 



  Členský poplatok Variabilný symbol Špecifický 
symbol 

Konštantný 
symbol 

Účel platby 

Základný členský príspevok dobrovoľného 
člena poberajúceho 
invalidný dôchodok alebo držiteľa 
preukazu ZŤP 

11 € 

Dátum narodenia v tvare: 
RRMMDD 
príklad:  
01.02.1953 = 530201 

151244 0558 priezvisko a meno 

PODMIENKOU je zaslanie žiadosti spolu s kópiou dokladu o invalidite do 31. 01. 2015. 

 
Bankové spojenie SKSI: 
 
Banka:                      Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu:                  2920881954/1100 
IBAN:                     SK7611000000002920881954 
BIC:    TATRSKBX 
Variabilný symbol:    uvedený v tabuľke 
Konštantný symbol:    0558 
Špecifický symbol:     uvedený v tabuľke 
Účel platby:             priezvisko a meno 

V prípade platby zo zahraničia znáša poplatky za prevod príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok na 
príspevkoch. 
 

 


