
Členské príspevky riadnych členov a pozorovateľov Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií  
 
19.12.2016 rozhodlo Valné zhromaždenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií hlasovaním 
o nasledovnej výške a splatnosti členských príspevkov riadnych členov a pozorovateľov Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií platných od roku 2017: 
 

Riadni členovia – právnické osoby 

Minimálna výška členského príspevku riadnych členov je odvodená od výšky príjmu riadneho člena v 
predošlom kalendárnom roku. Na základe výšky príjmu sa riadny člen zaradí do jednej z nasledujúcich 
kategórií: 

Kategória  Výška príjmov v danom roku v EUR  

Výška ročného členského 

príspevku v EUR 

A do 10.000  50 

B 10.001 - 100.000 100 

C 100.001 -  300.000 150 

D 300.001 a viac  200 

 

Pozorovatelia – právnické osoby 

Kategória Popis Výška príspevku v EUR 

R+1 

Prvý celý rok členstva v Platforme so štatútom 

pozorovateľa 50 

R+2 

Druhý a ďalší celý rok členstva v Platforme so 

štatútom pozorovateľa 100 

 
Postup 

1.  Výpočet členského príspevku riadneho člena – právnickú osobu  pre daný rok je určený k 31.12. 
predošlého roku podľa účtovnej uzávierky riadneho člena. 

2.  Riadni členovia Platformy – právnické osoby oznámia výšku príjmu najneskôr do 31.3. daného 
roku, za ktorý platia členský príspevok.  V prípade, že organizácia nebude mať k 31.3. daného roka 
spracovanú účtovnú uzávierku, oznámi výšku príjmu po jej spracovaní, najneskôr do 30.6. daného 
roka.  Výšku príjmu je potrebné oznámiť zaslaním kópie nasledovných dokladov z ročnej účtovnej 
uzávierky na email platforma@dobrovolnickecentra.sk:  
- prílohy Daňového  priznanie, konkrétne:  
- Súvaha/výkaz o majetkoch a záväzkoch k 31.12. 
- Výkaz ziskov a strát/príjmov a výdavkov k 31.12. 
 
3.  Členský príspevok pre daný rok je zaplatený najneskôr do 30.4. daného roku. Organizácie, ktoré 
posielajú účtovnú uzávierku k 30.6., majú splatnosť 31.7. daného roku. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:platforma@dobrovolnickecentra.sk


Riadni členovia -  fyzické osoby:   

Výška členského príspevku riadnych členov je 50 EUR.  

Pozorovatelia – fyzické osoby:  

Minimálna výška členského príspevku pozorovateľa je určená podľa dĺžky členstva fyzickej osoby 
v Platforme  so štatútom pozorovateľa. Na základe dĺžky členstva so štatútom pozorovateľa sa fyzická 
osoba zaradí do niektorej z troch kategórií: 

Kategória Popis 
Výška príspevku v 
EUR 

R+1 

Prvý celý rok členstva v Platforme so 
štatútom pozorovateľa 10 

R+2 

Druhý celý rok členstva v Platforme so 
štatútom pozorovateľa 30 

R+3 

Tretí a ďalší celý rok členstva v Platforme 
so štatútom pozorovateľa 50 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V roku prijatia za riadneho člena alebo pozorovateľa je minimálna výška členského príspevku určená 
ako pomerná časť príslušnej sumy podľa dátumu získania členstva (napr. pri prijatí v septembri, 
pomerná časť bude rátaná na zvyšné 3 mesiace do konca roka: 3/12=0,25, tj 25%  z príslušnej sumy) . 
V prípade, že pozorovateľ získava status riadneho člena, členský príspevok ako riadny člen platí až od 
nasledujúceho kalendárneho roka po zmene statusu. 

Riadni členovia i pozorovatelia sú pozvaní dobrovoľne prispieť vyššou sumou ako minimálnou 
čiastkou v rámci svojich možností.  

 


