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Zásady hospodárenia 

 

1. Členský príspevok (43% je odvod na účet OZ, 57% na účet ZO) 

Pracujúci člen odborov      1% z čistého mesačného príjmu 

Pracujúci člen na dlhodobej PN     6,- €/rok  

Člen na rodičovskej dovolenke     6,- €/rok  

Pracujúci dôchodca       1% z čistého mesačného príjmu 

Dôchodca       6 ,- €/rok (zvýšenie o 2 eur.)  

2. Deň matiek a stretnutie s dôchodcami 

Vecný dar - poukážka na nákup  všetkým členkám  5,- €  

Občerstvenie pri posedení členom odborov 

Kvety jubilantom – dôchodcom 

3. Detské rekreácie 

Príspevok na detský tábor členom odborov,    30,- €/za 1 rok  

Príspevok na rekreačno-rehabilitačný kurz    30,- €/za 1 rok  

4. Rekreácie 

Príspevok pre člena odborov ( v odboroch viac ako 5 rokov) 50,- €/za 2 rok 

Príspevok pre dieťa člena odborov do ukončenia povinnej  

školskej dochádzky       25,- €/za 2 rok 

Pre člena odborov ( v odboroch menej ako 5 rokov)  alikvotná časť   

5. Návšteva pri dlhodobej PN (nad 4 týždne)  20,- €/rok 

6. Odmena pri životnom jubileu člena odborov ( v odboroch min. 5 rokov) 

50 rokov      50,- €      

60 rokov      60,- €    

70 rokov       70,- €     

Pre funkcionárov ZO sa čiastka môže zvýšiť o  10 ,- €    

Pre člena odborov ( v odboroch menej ako 5 rokov)  alikvotná časť   

7.  Odmena pri prvom odchode do dôchodku ( v odboroch min. 5   rokov) 

Pre člena odborov     50,- €        

https://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz.alej
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/odborova-organizacia/
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 Pre funkcionárov ZO sa príspevok môže zvýšiť o 10 ,- €  

Pre člena odborov ( v odboroch menej ako 5 rokov) alikvotná časť   

8.  Príspevok na hlavné jedlo členom odborov 0,40,- € / stravný lístok   

9.  Príspevok pri narodení dieťaťa    30,- €  

10.  Kytica pri úmrtí člena odborov   15 ,- €  

11.  Odmena hospodárke      2% z členských príspevkov /rok 

12.  Odmena členom výboru pri  

skončení 4 ročného volebného obdobia  50 ,- € (alebo alikvotná časť)  

13.  Poukážky k Vianociam pre členov odborov  20 ,- € ( výbor môže zvýšiť podľa  

                                                      stavu na účte ZO) 

 

Zásady hospodárenia pre pracujúcich členov ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine schválené na  
Výročnej schôdzi dňa 12.05.2022. 


