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Viac o téme sociálnej trojčlennosti

Institut für soziale Dreigliederung
Liegnitzer Straße 15, 10999 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 (30) 6807968943
institut@dreigliederung.de, www.dreigliederung.de

Aktivity inštitútu môžete podporiť finančným príspevkom na účet:

Majiteľ účtu: Institut für Dreigliederung
IBAN: DE80430609671136056200
BIC: GENODEM1GLS
Banka: GLS-Bank

alebo online, napr. cez Paypal:
www.dreigliederung.de/institut/spenden.php

Kontakt pre SR a ČR
Andrej Szolgay, Fedinova 3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
szolgay@gmail.com, www.trojclennost.org

V prípade záujmu môžete finančne podporiť preklady textov o sociál-
nej trojčlennosti do slovenského a českého jazyka:

Slovenská republika – Fio banka, a. s., pobočka zahr. banky
IBAN: SK09 8330 0000 0021 0027 3419
BIC: FIOZSKBAXXX

Česká republika – FIO BANKA, A. S.
Číslo účtu: 2100273419 / 2010


