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Príloha č. 1    Zásady pre použitie finančných prostriedkov na rok 2023 

Základnej odborovej organizácie  

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa 

 

Finančné prostriedky z rozpočtu Základnej odborovej organizácie „KAMILKA“, ZSS 

Maňa  budú použité na tieto účely: 

 

a) Peňažný príspevok pri príležitosti Dňa matiek a otcov v hodnote 20,00 € na člena 

a občerstvenie na slávnostnej schôdzi v hodnote do 1,00 € na člena.  

 

b) Vianočné balíčky (poukážky na nákup tovaru - peňažný príspevok) pre členov 

základnej odborovej organizácie vo výške 20,00 €. 

 

c) Členovi základnej odborovej organizácie budú príspevky podľa bodu a) a b) 

poskytnuté za podmienky  odpracovania u zamestnávateľa a členstvo v odborovej 

organizácii posledné tri mesiace ku dňu poskytnutia – vyplatenia príspevku. 

 

d) Občerstvenie pre členov na výročnej  schôdzi základnej odborovej organizácie, 

konanej 1-krát ročne  v hodnote 1,00 € na člena. 

 

e) Pri návšteve zamestnanca, ktorý je PN dlhšie ako jeden kalendárny mesiac možno 

zakúpiť pozornosť do výšky 10,00 €. 

 

f) Úhrada nákladov na  občerstvenie na „vianočnom večierku“ - koncoročnom stretnutí  

zamestnancov.   

 

g) Sociálna výpomoc z prostriedkov základnej odborovej organizácie sa poskytne: 

 

1. Pri úmrtí člena základnej odborovej organizácie je možné uhradiť náklady na 

veniec do výšky 50,00 €. 

 

2. Príspevok a podpora rodiny pri úmrtí člena základnej odborovej organizácie môže 

byť do výšky 100,00 €. 

 

3. Pri pracovnom úraze zamestnanca - člena odborovej organizácie - s následkom 

smrti patrí pozostalým (manžel, manželka, deti) finančná výpomoc vo výške 

500,00 €.  

Ak z dôvodu pracovného úrazu  má zamestnanec - člen odborovej organizácie -   

trvalé následky na zdraví, poskytne sa mu jednorazová finančná výpomoc do 

výšky 300,00 €. 

 
4. Členovi odborovej organizácie pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka,  

nezaopatrené dieťa) patrí finančná výpomoc vo výške 100,00 €. 

 

h) Členovi Výboru základnej odborovej organizácie za funkčné obdobie 1 roka patrí 

jednorazová odmena do výšky 40,00 €. 
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i) Zakúpenie vstupeniek pri spoločných návštevách kultúrnych podujatí. 

 

j) Iný účel použitia finančných prostriedkov ako je uvedený v bodoch a) - i) musí byť 

prerokovaný členmi Výboru odborovej organizácie, odsúhlasený a až následne 

výdavok zrealizovaný.     

 

 

 

 

 

V Mani,  22.12.2022 

 

 

 

 

 


