
FINANČNÝ PORIADOK 
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
 

I. Zdroje finančného zabezpečenia 

 

Článok 1 

Činnosť Slovenského odborového zväzu 

zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej 

len SOZ ZaSS) a jeho orgánov je 

zabezpečovaná: 

a) Základným zdrojom sú členské 

príspevky. 

b) Ďalším zdrojom sú príjmy, súvisiace s 

činnosťou SOZ ZaSS, najmä úroky z 

peňažných vkladov, výnosy z majetku, 

príspevky zo štátneho rozpočtu (BOZP), 

príspevky a dary z odborových ústrední, 

prípadne iné príjmy a dary. 

 

Článok 2 

Výška členských príspevkov je 1 % zo 

súhrnných čistých príjmov, dosiahnutých za 

uplynulý mesiac, zaokrúhlené na dve 

desatinné miesta. Výška členských 

príspevkov nepracujúcich dôchodcov a 

ostatných členov, ktorí nemajú príjem z 

pracovného pomeru je 0‚50 €. 

 

Článok 3 

Financovanie činnosti a úloh orgánov SOZ 

ZaSS je zabezpečované z podielu členských 

príspevkov základných odborových 

organizácií vo výške 20 %, zaokrúhlené 

eurá na 2 desatinné miesta. Zostatok zostáva 

pre potreby základnej organizácie. 

 

Článok 4 

Členské príspevky mesačne vyberajú od 

svojich členov základné odborové 

organizácie, ktoré nesú zodpovednosť za 

pravidelný prevod stanoveného podielu 

členských príspevkov na účet SOZ ZaSS 

s oznámením počtu členov za sledované 

obdobie. 

 

 

 

 

 

II. Hospodárenie odborového zväzu 

 

Článok 5 

Finančné prostriedky SOZ ZaSS sa 

používajú na zabezpečenie činnosti a úloh 

orgánov SOZ ZaSS. 

Použijú sa na zabezpečenie plnenia úloh 

orgánov SOZ ZaSS a na ostatnú činnosť: 

• na medzinárodnú činnosť, 

• na všezväzovú činnosť a príspevok KOZ, 

• na protestné akcie organizované orgánmi 

a organizáciami SOZ ZaSS a KOZ SR, 

• na realizovanie sociálnych zámerov SOZ 

ZaSS. 

z ročného odvodu členských príspevkov na 

SOZ ZaSS, v porovnaní za predošlý rok. 

Použitie finančných prostriedkov 

každoročne schvaľuje Konferencia 

predsedov ZO v ročnom rozpočte SOZ 

ZaSS. 

 

Článok 6 

Smernice SOZ ZaSS, súvisiace s 

hospodárením, schvaľuje po zjazde prvá 

Konferencia predsedov základných 

odborových organizácií. 

 

Článok 7 

Zjazd SOZ ZaSS prerokúva a schvaľuje 

správu o hospodárení odborového zväzu za 

volebné obdobie. 

V jednotlivých rokoch medzi zjazdmi túto 

úlohu plní Konferencia predsedov 

základných odborových organizácií. 

 

Článok 8 

a) VV SOZ ZaSS hospodári podľa rozpočtu 

zostaveného na kalendárny rok a 

schváleného Konferenciou predsedov 

základných odborových organizácií. 

Konferencia predsedov základných 

odborových organizácií schvaľuje výsledky 

hospodárenia orgánov SOZ ZaSS za 

kalendárny rok. 

b) Orgány základných odborových 

organizácií hospodária podľa rozpočtu 



zostaveného na kalendárny rok a 

schváleného členskou schôdzou 

(konferenciou) základnej odborovej 

organizácie. Členská schôdza alebo 

konferencia základnej odborovej 

organizácie prerokúva a schvaľuje výsledky 

hospodárenia základnej odborovej 

organizácie za kalendárny rok. 

 

Článok 9 

Právo disponovať s finančnými 

prostriedkami, evidovať a spravovať 

majetok SOZ ZaSS má Výkonný výbor 

SOZ ZaSS. 

Právo disponovať s finančnými 

prostriedkami a majetkom ZO má Výbor 

základnej odborovej organizácie. 

 

Článok 10 

Výkonný výbor SOZ ZaSS samostatne 

hospodári s prostriedkami a majetkom SOZ 

ZaSS v zmysle Finančného poriadku SOZ 

ZaSS do výšky 66.000,– €. 

Pri sume vyššej ako 66.000,– € rozhoduje 

Konferencia predsedov základných 

organizácií. 

 

III. Kontrola hospodárenia 

 

Článok 11 

a) Revízori účtov SOZ ZaSS kontrolujú 

hospodárenie s prostriedkami a majetkom 

SOZ ZaSS, v súlade so zákonom o 

účtovníctve a vnútro zväzovými predpismi. 

b) Kontrolu hospodárenia v základnej 

odborovej organizácií a majetkom 

základnej odborovej organizácie vykonáva 

Revízna komisia alebo revízor účtov 

základnej odborovej organizácie. 

 

Článok 12 

Členovia VV SOZ ZaSS, zástupcovia 

krajov, vykonávajú v základných 

odborových organizáciách kontrolu 

evidencie a odvodov z členských 

príspevkov na účet SOZ ZaSS. 

 

 

 

 

Článok 13 

Revízori účtov SOZ ZaSS predkladajú 

Zjazdu SOZ ZaSS správu o svojej činnosti 

v období medzi zjazdmi. Každoročne 

predkladajú konferencii predsedov ZO 

stanovisko k tvorbe a čerpaniu rozpočtu 

SOZ ZaSS v príslušnom roku. 

 

Článok 14 

Výklad Finančného poriadku SOZ ZaSS 

vykonáva Výkonný výbor SOZ ZaSS. 

 

Článok 15 

Zmeny a doplnky Finančného poriadku 

medzi zjazdmi môže schváliť nadpolovičná 

väčšina všetkých predsedov základných 

odborových organizácií. 

 

Článok 16 

Finančný poriadok SOZ ZaSS schvaľuje 

VIII. Zjazd SOZ ZaSS a nadobúda účinnosť 

dňom schválenia Zjazdom SOZ ZaSS, 

konaným v dňoch 9. – 10. septembra 2021. 


