
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Základnej odborovej organizácie 

SLOVES pri sekcii verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

I.  

Zdroje finančného zabezpečenia činnosti základnej odborovej organizácie 

 

Činnosť základnej odborovej organizácie (ďalej len ZOO) sa ekonomicky zabezpečuje 

z týchto zdrojov:  

- z členských príspevkov, pričom 65 % si ponechá ZOO a 35 % odvedie Republikovej 

centrále SLOVES 

Príjmy ZOO predstavujú jednotný zdroj finančných prostriedkov uložených na bežnom účte 

v peňažnom ústave, s ktorými hospodári Závodný výbor podľa zásad a v súlade s rozpočtom 

na bežný rok, schváleným členskou schôdzou ZOO. 

 

II.  

Používanie finančných prostriedkov základnej odborovej organizácie 

 

V súlade so schváleným rozpočtom sa finančné prostriedky ZOO použijú na tieto účely:  

 

1. Peňažný dar 

Členovi ZOO sa poskytne: 

a) pri životnom jubileu 50 rokov veku vo výške 50 € 

b) pri životnom jubileu 60 rokov veku vo výške 50 € 

b) pri prvom odchode do dôchodku vo výške 50 € 

c) členovi závodného výboru po skončení funkčného obdobia do výšky 100 € po 

predchádzajúcom schválení členskou schôdzou 

d) závodný výbor ZOO rozhodne podľa finančných možností ZOO o poskytnutí 

jednorazového príspevku všetkým členom raz ročne, maximálne do výšky 35 €.  

 



2. Členská schôdza ZOO 

O poskytnutí občerstvenia, alebo nevyhnutného stravovania rozhoduje závodný výbor podľa 

predpokladanej dĺžky trvania členskej schôdze, najviac však vo výške 7 € za člena. 

Z finančných prostriedkov ZO sa hradí aj faktúra za cestovné v prípade účasti člena na 

členskej schôdzi ZOO. 

 

3. Pri úmrtí člena 

a) zakúpenie venca, resp. kytice do výšky 50 € 

b) poskytnutie sociálnej výpomoci najbližším pozostalým vo výške 100 € 

 

4. Príspevok na kultúrne podujatia, športové podujatia a relaxačné aktivity 

a) každý člen ZOO SLOVES má nárok v priebehu jedného roka na preplatenie lístkov na 

kultúrne alebo športové podujatia do výšky 10 €. Člen je povinný predložiť pri zúčtovaní 

lístok z podujatia, ktorého sa zúčastnil a vyplnenú žiadosť (vzor je v prílohe). 

b) pri organizovaní podujatia závodným výborom, určí výšku príspevku závodný výbor. 

Finančné krytie takýchto akcií je mimo limitu 10 € na člena. 

 

5. Príspevok na ostatné aktivity 

a) pri spoločných aktivitách organizovaných závodným výborom (jednodňový výlet) sa podľa 

finančných možností ZOO členom uhrádzajú cestovné náklady v plnej výške. Rodinným 

príslušníkom (manžel, manželka a deti bez zárobkovej činnosti) sa uhradí 50 % cestovných 

nákladov.  

b) pri viacdenných zájazdoch organizovaných závodným výborom určí výšku príspevku 

z prostriedkov ZOO závodný výbor, a to maximálne do výšky 30 € na člena (pre rodinných 

príslušníkov maximálne do výšky 50 % z tejto sumy). 

c) pri posedení organizovanom v rámci odborových úsekov, resp. závodným výborom za celú 

ZOO sa poskytne občerstvenie do výšky 7 € na člena.  

d) pri účasti člena ZOO na školení súvisiacom s činnosťou odborovej organizácie sa poskytne 

plné hradenie cestovných nákladov. 

 

 

 



6. Iné 

Závodný výbor je oprávnený poskytnúť v mimoriadnych prípadoch aj iné plnenie podľa 

vlastného rozhodnutia, ktoré predloží na schválenie najbližšej členskej schôdzi ZOO.  

III.  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Dispozičné oprávnenie s finančnými prostriedkami ZOO uloženými na bežnom účte 

v peňažnom ústave má predseda ZOO a hospodár ZV.  

2. Hospodár ZV je povinný raz štvrťročne informovať ZV o stave a hospodárení s finančnými 

prostriedkami ZOO.  

3. ZV je povinný raz ročne podať správu o hospodárení členskej schôdzi. 

4. Kontrolu dodržiavania zásad vykonáva revízor účtov ZOO. O výsledkoch kontrol 

informuje raz ročne členskú schôdzu.  

5. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.  

6. Zmeny, resp. dodatky k týmto zásadám podliehajú schváleniu členskou schôdzou. 

 

Schválené členskou schôdzou ZOO. 

 

V Bratislave 16. mája 2019. 


