PRÍSPEVKOVÝ PORIADOK

Slovenskej Spoločnosti pre Regeneratívnu Medicínu (SSRM)
Čl. I.
ZÁPISNÉ, ZÁKLADNÉ ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY SSRM A ZVÝHODNENIA
PRI ICH PLATENÍ
A. ZÁPISNÉ
1.

Riadni členovia (fyzické osoby) organizačných zložiek a kolektívnych členov – aj pri obnovení
členstva.

.................................................................................................................. 10 €

2. Kolektívni členovia (právnické osoby).
3.

............................................................... 50 €

Pridružení členovia (právnické osoby)

..................................................... 50 €

B. ZÁKLADNÝ ROČNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
1. Riadni členovia (fyzické osoby)
Základný ročný členský príspevok individuálnych členov ............................................. 10 €
2.

Kolektívni členovia (právnické osoby)
Pre členskú základňu kolektívnych členov je postup pri stanovovaní základných ročných
členských príspevkov zhodný s postupom uvedeným v Čl. I. písmeno B, bod 1.
Príspevkového poriadku SLS.

3.

Pridružení členovia (právnické osoby)
Základný ročný členský príspevok pridružených členov a spôsob platenia sa stanovuje
individuálne, v dohode uzatvorenej pri ich prijímaní, (najmenej 50€.)

C. ZVÝHODNENIA PRI PLATENÍ ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV
1.

Čestní členovia SSRM neplatia základný ročný členský príspevok.

Čestní členovia neplatia ročný členský príspevok až od nasledujúceho roka po udelení
čestného členstva.
2.

Základný ročný členský príspevok študentov …..........................................…........... 5 €

Pri vstupe do SSRM predložia – spolu s členskou prihláškou – aj doklad o návšteve školy. Takéto
zvýhodnenie platí len do konca kalendárneho roka, v ktorom štúdium ukončia.
3.

Základný ročný členský príspevok pre nepracujúcich dôchodcov ….......................... 5 €
Čl. II
DODATKOVÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

1

Výbor príslušnej odbornej spoločnosti, sekcie alebo spolku môže, v prípade, že nemá
dostatok finančných prostriedkov na činnosť (vydávanie časopisu, alebo úhradu kolektívneho
členstva v medzinárodnej mimovládnej organizácii) rozhodnúť o vyberaní dodatkových
členských príspevkov.
S rozhodnutím o výške dodatkových členských príspevkov oboznámi členskú základňu
písomne i Sekretariát SSRM, ktorý na tento účet vydá variabilný symbol a zabezpečí
evidenciu došlých platieb.

Čl. III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Lehota splatnosti na zaplatenie ročných členských príspevkov je stanovená do 31. marca
príslušného roka. Lehota splatnosti na zaplatenie členských príspevkov pre členov, ktorí sa
stali členmi po 31. marci príslušného roka, bude uvedená osobitne pri zaslaní poštovej
poukážky.
Riadny člen je povinný zaplatiť ročný členský príspevok a dodatočný ročný členský
príspevok za celý kalendárny rok, v ktorom sa stal členom.
3. Tento Príspevkový poriadok bol schválený zasadnutím SSRM dňa 3.8.2015 a nadobúda
účinnosť od 1.9.2015.
Bratislava, 3.8.2015

MUDr. Andrej Thurzo PhD., MPH., MHA.
Predseda SSRM

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH.
hospodár SSRM
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