
Predmet:Re: Informácia pre členov SVÚ
Dátum: Mon, 16 Feb 2015 11:00:12 +0100

Od: Jan Mozer <jan.mozer@gmail.com>
Pre: Hajnalová Bohuslava <hajnalova@svu.sk>

Dobrý deň,
Prosím Vás , mohli by ste mi napísať bankové spojenie, kam mám poslať členské a zároveň aj 
moje podlžnosti ( ak nejaké mám ) na členskom. ďakujem Mózer
P.s. tento rok mi žiadny list ešte neprišiel, kde by ma vyzvali zaplatiť členské 

Predmet:Re: Informácia pre členov SVÚ
Dátum: Fri, 13 Feb 2015 17:25:39 +0100

Od: Remigia Litwinowicz <gimeria@interia.pl>
Pre: Hajnalová Bohuslava <hajnalova@svu.sk>

Dobry den, pani Hajnalova,
Dakujem za informacny list a tak isto aj za vsetky informacie o vystavach, ktore pravidelne 
dostavam. Chcela som sa Vas opytat, kto by mi vedel povedat, ci som kmenovym clenom SVU. 
Mam pocit, ze zrejme som, lebo som dostala aj novu legitimaciu. Som clenom zdruzenia TxT, 
kde kazdy rok platim prispevok pani Erike Gregusovej vo vyske 15 eur. mala som aj 
medzinarodnu legitimaciu, ktora opravnovala vstup zadarmo do viacerych zahranicnych galerii, 
ale pred 2 rokmi mi celu kabelku ukradli a tam som mala aj tu legotimaciu. Preto by som Vas 
prosila o informaciu, ci a akym sposobom sa da vybavit nova legitimacia a tak isto, kto by mi 
vedel povedat, ake  vysoke clenske nemam zaplatene vratane tohto roku. Ak by bolo potrebne 
prist osobne, tak sa zastavim buduci tyzden.
Dakujem vopred za odpoved a zostavam s pozdravom
Remigia Litwinowiczova.

Vážené členky a členovia združení SVÚ,

viacerí  ste  obratom reagovali  na  náš  mail  zo  dňa 12.  februára,  v  ktorom sme Vám poskytli
informácie o SVÚ a zároveň ste prejavili záujem uhradiť Vaše členské resp. overiť si,  či máte v tomto
smere nejaké podlžnosti. 

Ďakujeme  za  Váš  záujem,  vážime  si  ho,  na  niektoré  otázky  však  z pozície  SVÚ  odpovedať
nevieme. Uvádzame niektoré otázky či žiadosti, ktoré od Vás dostávame, zároveň s možným spôsobom
ich vyriešenia.

1/ „Chcem Vás požiadať o informáciu, či a akým spôsobom sa dá vybaviť nová legitimácia, čo 
robiť v prípade straty preukazu IAA / SVÚ.“

Slovenská  výtvarná  únia  je  ako  jediná  organizácia  na  Slovensku  oprávnená  vydávať
medzinárodné  preukazy  profesionálnych  výtvarníkov  IAA/AIAP,  ktoré  sú  platné  na  celom  svete  vo
verejných a štátnych galériách a umožňujú jeho držiteľovi vstup spravidla zdarma (napr. v  Paríži Louvre,
Musée d´Orsay, Orangeria atď) alebo so zľavou (napr.  Centre Pompidou) -  vstup však nie je právne
vymáhateľný. V súčasnosti sa rozbieha v mnohých krajinách kampaň za rozšírenie počtu galérii, ktoré ho
akceptujú. Zoznam sme zverejnili na webe SVÚ www.svu.sk, v rubrike Aktuality, na 3.strane. 

Celosvetovo zavádzaný nový preukaz vo forme PVC karty (obdoba kreditných platobných kariet)
môžu získať členovia i nečlenovia SVÚ, pričom pre členov slúži aj ako preukaz SVÚ. Členovia SVÚ majú
nárok na vydanie zdarma.

 Poplatok za vydanie preukazu, predĺženie jeho platnosti,  vydanie duplikátu (napr. pri  strate
preukazu) je pre nečlenov SVÚ 10,-EUR.

Každý profesionálny výtvarník môže SVÚ (mailom, písomne alebo osobne v kancelárii) požiadať
o vydanie preukazu IAA. Pre vydanie preukazu je nevyhnutné vyplniť jednoduché tlačivo (na požiadanie
zašleme  e-mailom). Predpokladaná doba vydania je maximálne jeden týždeň od doručenia údajov (v
urgentnom prípade po dohode na tel. č. 0917 405 492 možné aj skôr). Preukaz je možné prevziať si
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osobne v kancelárii SVÚ, prípadne si ho dať poslať doporučene poštou za manipulačný poplatok 3,-EUR
(platí pre členov i nečlenov SVÚ). Platba v takomto prípade musí byť zrealizovaná vopred. 

2/ „Chcel by som uhradiť členský poplatok, pošlite mi prosím číslo účtu na úhradu.“
Členovia združení uhrádzajú členský poplatok (ktorí zahŕňa členské tak pre združenie, ako i  pre

SVÚ)  na účet svojho združenia (jedine individuálni  členovia SVÚ, čiže výtvarníci,  ktorí  nie sú členom
žiadneho združenia v rámci SVÚ, platia členské priamo na účet SVÚ). SVÚ výšku členského v združeniach
neurčuje,  nekontroluje  a ani  nepozná:  určujú  si  ju  na  základe  vlastného  nezávislého  rozhodnutia
samotné združenia, takže nie je vo všetkých združeniach rovnaká. 

Preto je potrebné vo veci úhrady členského obrátiť sa na predsedu resp. výbor svojho združenia. 
 
3/ „Chcel by som si overiť, či mám na členskom nejaké podlžnosti.“ 
Z pozície  SVÚ evidujeme len  celkovú sumu za  združenie,  ktorá  má byť  v závislosti  od  počtu

členov združenia uhradená, ako aj prípadný nedoplatok na členskom.
Predsedovia združení (po skompletizovaní úhrad od svojich členov) uhrádzajú časť z vybraného

členského na účet SVÚ, druhá časť – členské samotného združenia - ostáva pre potreby združenia.
O výške nedoplatku jednotlivých združení sme ich predsedov písomne informovali (niektorí už

zareagovali a začali situáciu riešiť).
Podklady  o nedoplatkoch jednotlivých členov združenia však má k dispozícii len predseda resp.

výbor združenia, SVÚ od združení tieto informácie nedostáva.
Preto je potrebné aj v tejto záležitosti obrátiť sa na predsedu resp. výbor svojho združenia. 

4/ „Chcela som sa Vás opýtať, kto by mi vedel povedať, či som kmeňovým členom SVÚ.“
Každá  výtvarníčka  a každý  výtvarník  má  právo  rozhodnúť  sa,  v ktorom  združení  chce  byť

kmeňovým  členom,  nikto  iný  za  nich  rozhodnúť  nemôže.  Ak  je  však  členom  2  či  viac  združení,
v ostatných už môže byť len nekmeňovým členom: o svojom rozhodnutí  (i  prípadnej zmene) by mal
informovať všetky združenia, v ktorých je členom. 

Následne majú združenia informovať:
- o počte svojich kmeňových členov Fond výtvarných umení (to má vplyv na výšku finančných

prostriedkov, ktoré môže združenie vo FVU v danom roku čerpať)
- o počte platiacich členov SVÚ (teda tých, ktorí majú právo čerpať benefity SVÚ) - môžu nastať

len dve možnosti: 
A/  členské  SVÚ  15  Eur  ročne:  platí  kmeňový  i nekmeňový  člen  združenia,  pokiaľ  si
neuplatní nulovú sadzbu – viď bod B
B/ nulová sadzba členského SVÚ sa vzťahuje na toho nekmeňového člena združenia SVÚ,
ktorý  nahlási  svojmu  združeniu  názov  iného  združenia  SVÚ,  v  ktorom  je  kmeňovým
členom 

Prajeme Vám pekný deň.

Pavol Kráľ, 
predseda SVÚ
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