
Národopisná spoločnosť Slovenska, Kiemensova 19, 813 64 Bratislava 

Bratislava, 7. marca 2011 

Vážený kolektívny člen, 

každá spoločnosť, občianske združenie potrebuje na svoju činnosť peniaze. 
Základným finančným zdrojom sú členské príspevky. Obraciame sa preto na Vás s výzvou 
zaplatiť do 15. apríla 2011 členský príspevok na tento rok. Valné zhromaždenie spoločnosti, 
ktoré sa konalo v máji r. 2008 rozhodlo, že členský príspevok pre kolektívnych členov j e vo 
výške 17 EUR. 1 ' 

Členský príspevok možno zaplatiť nasledovnými spôsobmi: 
a) bankovým prevodom z Vášho účtu; 
b) hotovostným vkladom na účet NSS 
c) osobne, každý utorok, od 10 do 12 hod. do rúk H. Hlôškovej alebo M. Benžu v Ústave 
etnológie SAV. 

Aby bolo možno Váš členský príspevok na účte spoločnosti identifikovať je potrebné 
vždy uviesť nasledovné údaje: 
Adresát: Národopisná spoločnosť Slovenska, Kiemensova 19, 813 64 Bratislava 
Číslo účtu: 4007906049/7500 (Československá obchodná banka, a.s.) 
Variabilný symbol: variabilným symbolom je Vaše členské číslo, vo Vašom prípade je to 
5009. 

Neosvedčilo sa nám platenie členského príspevku poštovou poukážkou. Prosíme, 
neplaťte členský príspevok touto formou. Ak nastala u Vás nejaká zmena v priezvisku, 
v klasickej alebo e-mailovej adrese, prosím dajte vedieť na adresu moj m i r. benza@savba. sk, 
uľahčí to komunikáciu s Vami. 

Vzhľadom na aktuálnu neistotu získania finančných príspevkov pre vedecké 
spoločnosti zo strany SAV pripájam informáciu, že v tomto roku znovu môžete svoje 2% 
zdaní venovať na činnosť a podujatia Národopisnej spoločnosti Slovenska. Výbor 
spoločnosti by veľmi uvítal ak by ste sa Vy, prípadne aj Vaši príbuzní alebo priatelia tak 
rozhodli urobiť. Zoznam a formuláre nájdete na www.dvepercenta.sk. Údaje, ktoré j e pri 
venovaní potrebné uviesť: 
Názov: Národopisná spoločnosť Slovenska 
Adresa: Kiemensova č. 19, 81364 Bratislava-Staré Mesto 
E-mail: nss@savba.sk 
IČO: 00178811 
Právna forma: Občianske združenie 
Číslo účtu: 4007906049/7500 (Československá obchodná banka, a.s.) 

Pri kontrole bolo zistené, že nemáte zaplatené členské príspevky za roky 2009, 2010, 
spolu vo výške 34,- Eur Výbor by bol rád keby ste tento svoj dlh vyrovnali spolu so 
zaplatením členského príspevku na rok 2011. 

S pozdravom Soňa Štangová, hospodár výboru NSS 

http://www.dvepercenta.sk
mailto:nss@savba.sk

