SMERNICA PRE UHRÁDZANIE NÁKLADOV A ODMEŇOVANIE
ČLENOV ORGÁNOV SOZ ZaSS
I.
Rozsah platnosti
Smernica upravuje uhrádzanie nákladov členov Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len VV SOZ ZaSS) a revízoriek účtov, ktorí boli zvolení do funkcií
delegátmi VIII. zjazdu SOZ ZaSS. Smernica nezahrňuje odmeňovanie predsedu a podpredsedníčky SOZ
ZaSS.
II.
Všeobecné ustanovenia
1. Členom VV SOZ ZaSS patrí finančná náhrada za prácu vykonávanú v základných odborových
organizáciách na základe podpísanej Dohody o pracovnej činnosti do výšky 100 € mesačne. Pre
člena VV SOZ ZaSS v kraji, v ktorom pôsobí viac ako 30 ZO bude odmena zvýšená o + 10 Euro.
2. Členom VV SOZ ZaSS a revízorkám účtov za aktívnu účasť na rokovaní patrí 40 € do 300 km
a 50 € ak je rokovanie nad 300 km z miesta bydliska.
3. Členom VV SOZ ZaSS a revízorkám účtov pri účasti na rokovaní patrí náhrada preukázateľných
výdavkov na ubytovanie, cestovné náklady a stravné v deň akcie.
4. Člen VV SOZ ZaSS môže obdržať odmenu za preukázateľné plnenie Programu SOZ ZaSS v
kalendárnom roku maximálne do sumy 190 €. Predseda a podpredseda SOZ ZaSS môžu obdržať
odmenu do výšky stanoveného mesačného platu.
5. Revízorky účtov môžu obdržať odmenu za vykonané kontroly účtov SOZ ZaSS v kalendárnom
roku maximálne do sumy 95 €.
III.
Vyplatenie odmien a výdavkov
1. Odmenu za vykonanú prácu podľa článku II. bod 1 obdržia členovia VV SOZ
nasledujúcom mesiaci po písomnom dokladovaní svojej činnosti.
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2. Revízorkám účtov, prítomným na rokovaní VV SOZ ZaSS, sa náhrady preukázateľných výdavkov
na cestovné, ubytovanie a stravné vyplatia po ukončení rokovania VV SOZ ZaSS aj s funkčnou
náhradou za aktívnu účasť a za stratu času podľa článku II. bod 2.
3. Funkčná náhrada členom VV SOZ ZaSS podľa článku II. bodov 2 a 3 náhrady preukázateľných
výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné sa vyplatia po ukončení rokovania VV SOZ ZaSS.
4. Funkčná náhrada revízorkám účtov podľa článku II. bodu 2 a 3 náhrady preukázateľných
výdavkov na cestovné, výdavky na ubytovanie a príp. stravné v deň rokovania sa vyplatia po
ukončení kontroly účtov na SOZ ZaSS.
5. Odmena členom VV SOZ ZaSS, podľa článku II. bodu 4 sa vypláca raz ročne. Výšku odmeny
schvaľuje VV SOZ ZaSS na základe návrhu predsedu SOZ ZaSS z písomných podkladov členov SOZ
ZaSS.

6. Odmena revízorkám účtov podľa článku II. bodu 5 sa vypláca raz ročne. Výšku odmeny
schvaľuje VV SOZ ZaSS na návrh predsedu SOZ ZaSS.
7. Odmeny členov VV SOZ ZaSS a revízoriek účtov sú hradené z položky schválenej v rozpočte SOZ
ZaSS na príslušný kalendárny rok Konferenciou predsedov základných odborových organizácií.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky schvaľuje na základe odporúčania Výkonného výboru SOZ ZaSS Konferencia
predsedov základných odborových organizácií.
2. Smernica pre odmeňovanie členov orgánov SOZ ZaSS schválená Konferenciou predsedov
základných odborových organizácií dňa 28.10.2015 sa ruší.
3. Smernica schválená Konferenciou predsedov ZO dňa 17. 3. 2022 nadobúda platnosť a účinnosť
dňa 1. apríla 2022.

