
 
 
 

 

 

 

Vážená pani architektka, 
vážený pán architekt, 
 
 
dovoľte, aby sme sa Vám aj touto formou poďakovali 
za Vašu priazeň a aktívnu účasť na činnostiach 
Spolku architektov Slovenska v uplynulom roku.  

 
 
 
V zmysle stanov SAS, obraciame sa na Vás 
s výzvou na  uhradenie členského príspevku 
na rok 2016. 
 
Výška členského príspevku, schválená prezídiom 
Spolku dňa 17. 2. 2015 je nasledovná: 
 
50,- EUR pre členov v produktívnom veku 
10,- EUR pre študentov, absolventov VŠ 

3 roky po ukončení štúdia, dôchodcov 
a rodičov na MD 

50,- a 10,- EUR pre manželský pár (členov SAS) 
   (ide o dvoch členov, t.j. dve platby) 
 
 
Členský príspevok za rok 2016 treba zaplatiť 
do 31. 5. 2016: 
¡ priloženou poštovou poukážkou 
¡ v pokladni SAS, Panská 15, Bratislava 
¡ bankovým prevodom na účet SAS, 

číslo účtu : 2662000033/1100, 
IBAN : SK91 1100 0000 0026 6200 0033 
BIC alebo SWIFT kod : TATRSKBX 
konštantný symbol: 0308 
variabilný symbol : ddmmrr2016 
Vo variabilnom symbole uveďte dátum Vášho 
narodenia v tvare ddmmrr a rok 2016, napr. ak je 
dátum narodenia 31.3.1975, uvediete vo 
variabilnom symbole nasledovne: 3103752016. 
Správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko. 

 
 
 
Informácia: 
Kancelária Spolku architektov Slovenska 
adresa: Panská 15,  811 01  Bratislava 
tel.:  02 / 5443 10 78 
e-mail: k_sas@sasarch.sk 
 
 

 
 

 
 
 
 
Časopis PROJEKT, slovenská architektonická revue 
je na základe rozhodnutia Prezídia SAS zo dňa 
9. 6. 2011, uzn. č. 84/2011, členom spolku zasielaný. 
bezplatne  

Podmienkou je zaplatenie členského príspevku 
riadne a včas (t.j. v tomto kalendárnom roku 
do 31. 5. 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časopis FÓRUM ARCHITEKTÚRY bude od roku 
2016 vychádzať len v elektronickom formáte a bude 
príležitosťou pre interaktívnu komunikáciu 
predovšetkým v rámci SAS. 
Fórum architektúry bude k dispozícii na: 
www.sasarch.sk 
www.facebook.com/spolokarchitektov 
 
 
 
 
 

Informácie o činnosti SAS 
 
Informácie o aktuálnom dianí na Spolku architektov 
Slovenska sú zverejnené na:  
www.sasarch.sk 
www.facebook.com/spolokarchitektov 
 
 
 
 
 

Ak si želáte byť informovaný aj prostredníctvom 
e-mailovej pošty (pozvánky na výstavy, konferencie 
a pod.), prosím, oznámte Vašu e-mailovú adresu 
Kancelárii SAS: 
e-mail: k_sas@sasarch.sk 
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