
 

Republiková rada hnutia Socialisti.sk schválila na svojom zasadnutí 11.7.2020        

novú stupnicu platenia členského príspevku. 

 

Platenie členského príspevku je jednou zo základných povinností člena hnutia, čo je 

zakotvené i v jeho Stanovách. Členské príspevky zároveň vyjadrujú vzťah člena Hnutia 

a jeho solidaritu s ním. Požiadavka na zmenu výšky platenia členského príspevku 

vznikla od delegátov Snemu hnutia v Banskej Bystrici. Doterajšie členské 10 a 20 eur 

ročne, bolo na jednej strane nízke a nepostačujúce ani na najzákladnejšiu činnosť 

Hnutia a na strane druhej diskriminačné, keďže všetci platili rovnakú výšku, bez ohľadu 

na výšku ich príjmu. 

Výška členského príspevku sa schválila ako minimálna a člen môže prispieť Hnutiu 

ročne až do výšky 10 000 eur. 

Výška členského príspevku hnutia Socialisti.sk je odvodená od priemerného 

čistého mesačného príjmu, ktorý dobrovoľne prizná člen Hnutia a na jeho základe 

zaplatí stanovenú výšku členského príspevku, a to podľa v tabuľke uvedených pásiem: 

 

Pásmo 
Do výšky čistého 

príjmu v EUR 
Členské v 
EUR ročne 

Príklady zaradenia do 
jednotlivých pásiem 

A 350 12 Ľudia bez, či s veľmi nízkym príjmom 

B 500 24 Nízke príjmy či dôchodky 

C 700 48 Pracujúci a dôchodcovia 

D 900 72 Priemerné príjmy a dôchodky 

E 1100 96 Nadpriemerné príjmy a dôchodky 

F nad 1100 120 Nadštandardné čisté príjmy 

 

Výška členského príspevku nadobudla platnosť a účinnosť dňom 11.7.2020 pre novo 

prijímaných členov a pre členov, ktorí už v tomto roku zaplatili členské bude platiť od 

1. Januára 2021. 

Následne bude platiť tak, ako je uvedené v Stanovách hnutia. Pri prijatí za člena 

Hnutia do 30 dní od doručenia oznámenia o prijatí a u riadnych členov do 31. 

Januára príslušného kalendárneho roka. 

Členské príspevky sa uhrádzajú na číslo účtu: SK97 0900 0000 0051 6534 0698, 

variabilným symbolom je 10-miestne číslo, pod ktorým je člen v Hnutí vedený. Platbu 

je možné uskutočniť výlučne prevodom z vášho osobného účtu. 


