Vážené predsedkyne a predsedovia združení SVÚ,
Pri kontrole evidencie členov SVÚ a úhrady členských poplatkov SVÚ sme zistili viaceré
(dlhoročné a chronické) nezrovnalosti:
- navzájom si odporujúce údaje o počte členov jednotlivých združení i neaktuálne kontaktné
údaje,
- nejednoznačný výklad termínu „nekmeňový člen“,
- v platbe členského i viacročné podlžnosti,
- chyby tak v neprospech členov (prípady členov, ktorí uhradili členské viac ako jedenkrát
ročne) ako i v neprospech SVÚ (prípady členov, ktorí členské SVÚ neuhrádzajú vôbec).
Ak chceme udržať členský poplatok na súčasnej úrovni, nemáme inú možnosť: je čas urobiť
v tom poriadok. Nie je to však možné bez aktívnej spolupráce s Vami. Našim cieľom je:
- aby sa všetci členovia SVÚ podielali na úhrade členského v rovnakej spravodlivej miere (čiže
aby si každý plnil načas svoju povinnosť uhradiť raz ročne členské SVÚ, ale zároveň aby nikto neplatil
členské viac ako 1x ročne),
- aby si každý uplatňoval žiadosti na podporu od FVU len v jednom združení, aj keď je členom
viacerých,
- aby každý člen vedel, za čo platí členské, čo mu členstvo v SVÚ poskytuje a umožňuje a – na
druhej strane - ako môže on sám SVÚ podporiť.
S cieľom poskytnúť Vám jasné a jednoznačné informácie každému predsedovi združenia SVÚ
posielame:
1/ „kmeňový a nekmeňový“ člen: definíciu 3 typov členov združení
2/ aktuálnu tabuľku členov združenia
3/ informáciu o vydávaní preukazov SVÚ/IAA bez poplatku, resp. na zákl. zálohovej platby
4/ stav nedoplatkov členského za Vaše združenie k 31.12.2014
5/ finančnú analýzu:
a/ čo poskytujú členovia Slovenskej výtvarnej únii
b/ a naopak - čo poskytuje Slovenská výtvarná únia svojim členom
6/ potvrdenie o Vašom príjme od SVÚ k daňovému priznaniu za rok 2014.
S pozdravom
Pavol Kráľ, predseda SVÚ

1/ „kmeňový a nekmeňový“ člen: definícia 3 typov členov združení

A/ kmeňový člen združenia SVÚ:
a/ má všetky práva člena SVÚ, platí členské SVÚ 15,- Eur/ročne
b/ má všetky práva člena združenia, platí členský poplatok združenia (o výške
poplatku rozhoduje len samotné združenie)
c/ prostredníctvom svojho združenia môže žiadať Fond výtvarných umení
o štipendium, príspevok na výstavu či katalóg alebo inú podporu
B/ nekmeňový člen združenia SVÚ, ktorí je zároveň kmeňovým členom v inom združení
SVÚ:
a/ má všetky práva člena SVÚ, aj keď v tomto združení neplatí členské SVÚ (členské
SVÚ 15,- Eur platí len 1x v tom združení SVÚ, v ktorom je kmeňovým členom)
b/ má všetky práva člena združenia, platí členský poplatok združenia (o výške
poplatku rozhoduje len samotné združenie)
c/ prostredníctvom svojho združenia nemôže žiadať Fond výtvarných umení
o štipendium, príspevok na výstavu či katalóg alebo inú podporu (môže si to
uplatniť len 1x, a to v tom združení, kde je kmeňovým členom)
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C/ nekmeňový člen združenia SVÚ, ktorí nie je zároveň kmeňovým členom v inom združení
SVÚ ale je kmeňovým členom v inom združení mimo SVÚ (napr. v UBS, SVS, ZVUZS atď):
a/ aj keď je v tomto združení nekmeňovým členom, má všetky práva člena SVÚ a platí
členské SVÚ (členské SVÚ 15,- Eur platí každý len 1x)
b/ má všetky práva člena združenia, platí členský poplatok združenia (o výške
poplatku rozhoduje len samotné združenie)
c/ prostredníctvom svojho združenia nemôže žiadať Fond výtvarných umení
o štipendium, príspevok na výstavu či katalóg alebo inú podporu (môže si to
uplatniť len 1x, a to v tom združení, kde je kmeňovým členom)

2/ aktuálna tabuľka členov združenia
Posielame Vám v prílohe aktuálnu tabulku členov Vášho združenia (zmeny, pokiaľ ste nám ich
v tomto roku nahlásili, sú už v tabulke zapracované). Preverte prosím správnosť údajov (kontakty,
adresy, zaradenie medzi kmeňových resp. nekmeňových členoc), doplňte nové údaje (napr. o nových
členoch) a prečiarknite nesprávne údaje (napr. bývalých členov, ktorí už nie členmi združenia),
doplňte v treťom stĺpci názov iného združenia SVÚ, pokiaľ je v ňom Váš člen kmeňovýn členom, ak
u neho uplatňujete nulovú sadzbu členského (inak sa automaticky považuje za člena platiaceho
štandardné členské 15 Eur).

3/ informácia o vydávaní preukazov pre členov SVÚ/IAA bez poplatku, resp.
na základe zálohovej platby
Vzhľadom na to, že Rada SVÚ schválila na svojom májovom zasadaní v roku 2014 zásadu, že
nárok na benefity SVÚ je možný až po uhradení členského za príslušný rok, pri vydávaní preukazov
SVÚ/IAA budeme postupovať (s cieľom umožniť členom prístup ku preukazom aj v období, než si
združenie splní svoju povinnosť voči SVÚ) takto:
a/ ak je už členské SVÚ zo strany združenia uhradené, všetci jeho členovia podľa aktuálneho
zoznamu členov môžu požiadať o vydanie preukazu SVÚ/IAA (resp. známky, predlžujúcej jeho
platnosť) bez poplatku
b/ v čase, keď členské SVÚ zo strany združenia ešte uhradené nie je:
- ak člen združenia predloží doklad o uhradení členského pre združenie a SVÚ
za príslušný rok, môže požiadať o vydanie preukazu SVÚ/IAA (resp. známky,
predlžujúcej jeho platnosť) bez poplatku
- pokiaľ takýto doklad žiadateľ o preukaz nepredloží, preukaz (resp.známka)
mu budú vydané za poplatok 10 Eur; potvrdenie o úhrade poplatku za preukaz môže
potom uplatniť na zníženie svojho poplatku o túto sumu pri platbe pre združenie (čiže
celková výška poplatku člena ako aj poplatku združenia pre SVÚ zostanú nezmenené)

4/ stav nedoplatkov členského za Vaše združenie k 31.12.2014
Celkové nedoplatky združení voči SVÚ k 31.12.2014 predstavovali sumu 8 728,38 Eur.
Preplatky Vášho združenia za predchádzajúce obdobie aktuálne evidujeme vo výške .................... .
Otázkou nedoplatkov sme sa zaoberali už na zasadaní Rady SVÚ v máji 2014 – viaceré
združenia odvtedy túto otázku vyriešili. Pokiaľ sú naše údaje správne, informujte nás prosím
o možnom termíne a spôsobe vyrovnania podlžnosti. Pokiaľ je v našich údajoch chyba, tak sa
ospravedlňujeme: vychádzame však z údajov, ktoré máme k dispozícii ako i zo zoznamov členov,
každoročne poskytovaných jednotlivými združeniami Fondu výtvarných umení. V záujme odstránenia
možných omylov bude nevyhnutné osobne (s príslušnými dokladmi o úhradách a stave členskej
základne Vášho združenia) doriešiť túto otázku s manažérkou SVÚ Bohunkou Hajnalovou.
Za pochopenie vopred ďakujeme.
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5/ analýza:
a/ čo poskytujú členovia Slovenskej výtvarnej únii
b/ čo poskytuje Slovenská výtvarná únia svojim členom
Často sa kladie otázka, čo vlastne členstvo v SVÚ prináša, čo členovia dostanú, a niekedy sa to
interpretuje ako málo resp. nič.
Čísla však nepustia, aké sú fakty za rok 2013 ilustruje priložená tabuľka (Doplňujúce údaje
k analýze). V Rade SVÚ sme už o tom hovorili, v záujme širšej informovanosti rozošleme analýzu
mailom všetkým členom SVÚ, aby mali reálnu predstavu, za čo SVÚ platia členský poplatok.
Je to dôležité z hľadiska udržateľného rozvoja SVÚ. Ak sa chceme vyhnúť zvyšovaniu
členského poplatku, musíme hľadať širšiu podporu pri hľadaní iných zdrojov. Preto chceme znovu
pripomenúť všetkým členom aj možnosti „bezbolestnej“ podpory SVÚ – napr. poukázaním 2% zo
zaplatenej dane (aktuálne je to práve teraz, v období podávania daňových priznaní), využitím svojich
kontaktov na prípadné získanie sponzorov či pri prenájme priestorov SVÚ na iné ako výstavné akcie konferencie, pracovné zasadania a podobne (najmä v čase mimo otváracích hodín výstavných
priestorov).
Nemôžeme ignorovať ekonomické otázky, ale členstvo v SVÚ samozrejme nie je a nemalo by
byť len o tom, kto koľko „dal“ a „dostal“. Je aj o spolupatričnosti a ťažko vyčísliteľnom dlhodobom
dopade úsilia o zmeny legislatívy v prospech umelcov, na ktorých sa SVÚ nepochybne výrazne
podieľa. V posledných rokoch to boli najmä otázky zvyšovania výdavkov na kultúru, stavebný zákon
(povinné zahrnutie výdavkov na výtvarné umenie do celkového rozpočtu verejných stavieb a ochrana
už existujúcich výtvarných diel pri rekonštrukciách), úsilie o zahrnutie nákladov na nákup umeleckých
diel na zníženie daňového základu, vecná spolupráca pri príprave Fondu na podporu umenia (s
možnosťou viacročných grantov, jednoduchšou administratívou a vyššími finančnými prostriedkami),
úsilie o zvýšenie odpisu paušálnych nákladov, sponzorský zákon, spolupráca pri rekodifikácii
autorského zákona, výrazný podiel pri príprave štatútu umelca a iné.
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