
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, z. s., Slezská 32, 120 00, Praha 2,
tel. 267 311 280, fax 271 732 669, email: vyziva.spv@volny.cz______.

Společnost pro výživu (dále jen Společnost) je nezávislým občanským sdružením odborníků

a  zájemců  o  zdravou  výživu,  se  sídlem  v  Praze  a  působností  v  celé  České  republice.

Zabývá se lidskou výživou, sbírá údaje, šíří, propaguje a prosazuje vědecké poznatky (které

souvisí s danou problematikou) směrem k veřejnosti, státním i nestátním institucím. Zabývá

se také problematikou společného stravování  (školní,  nemocniční,  závodní,  v  ozbrojených

složkách a pro specifické skupiny obyvatel). Spolupracuje se zemědělským a potravinářským

sektorem.  Komunikuje  se státními  institucemi,  které  zajišťují  výživu obyvatel.  Společnost

sdružuje odborníky ze všech oborů lidské výživy, tzn. lékaře, inženýry, magistry, bakaláře,

nutriční terapeuty,  potravinářské technology a analytiky,  ale i ekonomy, učitele a další.  Ve

Společnosti  jsou  vysokoškolští  pracovníci,  pracovníci  z  výzkumu,  pracovníci  z  různých

stravovacích i potravinářských provozů, podniků a jiných institucí, kde jejich činnost souvisí

s výživou  člověka  a  její  aplikací.  Společnost  pro  výživu  pořádá  nebo  spoluorganizuje

přednášky,  semináře,  konference  i  odborné kurzy,  vydává různé  publikace,  specializované

příručky, 6x ročně recenzovaný časopis Výživa a potraviny, jehož stálou součástí je Zpravodaj

pro školní a dietní stravování. 

Individuálním členem Společnosti  se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let,  členství

vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením příspěvku na běžný rok. 

Individuální roční členský příspěvek je stanoven na 490,- Kč. 

Společnost přijímá do svých řad zájemce, kteří akceptují Stanovy Společnosti a řídí se jejím

Etickým  kodexem (úplné  znění  www.vyzivaspol.cz).  Každý  člen  dostává  zdarma  časopis

Výživa a potraviny (prodejní cena za 1 číslo 99,- Kč), za režijní cenu i některé další publikace

a  je  informován  o  všech  akcích  Společnosti  i  spolupracujících  institucí.  Podrobnější

informace  poskytne  sekretariát  Společnosti  na  výše  uvedené  adrese,  po  zaslání  přihlášky

obdrží člen složenku na zaplacení členského příspěvku.



PŘIHLÁŠKA do Společnosti pro výživu (www.vyzivaspol.cz)____

Jméno: ……………………. Příjmení:………………………………. Titul: ……………… 

Datum narození: ……………………………… Povolání: …………………………………. 

Tel: ……………………………………… Email: …………………….……………………… 

Adresa do zaměstnání:……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Časopis a korespondenci zasílejte: do bytu do zaměstnání 
(nehodící se škrtněte) 

Informace pro Společnost pro výživu (vyplnění údaje je dobrovolné - zaškrtněte či doplňte) 

plně akceptuji běžné členství - chci být aktivním členem a nabízím: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

o možnosti stát se členem Společnosti jsem se dozvěděl z následujícího zdroje:

………………………………………………………………………………………………

Vyplněním a podpisem této přihlášky potvrzuji, že jako člen Společnosti budu dodržovat

Stanovy Společnosti pro výživu a její Etický kodex (  úplné znění na webu SPV  )   

Datum: …………………………... Podpis: ……………………………..


