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Zásady poskytovania sociálnych výpomocí, príspevkov 
a zliav členom OZ Telekom 

verzia 3.1 
 

článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Príspevok v zmysle týchto zásad možno členom Odborového zväzu Telekom poskytnúť na 

preklenutie nepriaznivej životnej situácie (dlhodobá PN člena, dlhodobá starostlivosť o chorého 
rodinného príslušníka, nepredvídaná životná situácia, živelná pohroma apod.) a na ďalšie účely 
v zmysle čl. 2 týchto zásad. 

 

článok 2 
Zásady vyplácania sociálnej výpomoci a príspevkov 

 
(1) Prostriedky na poskytnutie sociálnej výpomoci a na príspevky sú každoročne vyčlenené vo výške 

schválenej v rozpočte odborového zväzu na príslušný rok. 
(2) Príspevky sú vyplácané predovšetkým na nasledovné účely: 

a) na sociálnu výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti člena odborového zväzu: 
- pri PN člena trvajúcej viac ako 3 mesiace sa poskytne príspevok vo výške 80 € 
- pri PN člena trvajúcej viac ako 6 mesiacov sa poskytne príspevok vo výške 120 €. 
V prípade, ak bol členovi vyplatený príspevok vo výške 80 €, pričom PN trvá ďalej nepretržite 
viac ako 6 mesiacov, členovi sa doplatí 40 €. 
Podmienkou vyplatenia príspevku je predloženie dokladu o dĺžke trvania práceneschopnosti. 
Príspevok možno členovi poskytnúť iba jedenkrát v kalendárnom roku a za každú 
práceneschopnosť len raz. 

b) pri nepredvídaných životných situáciách môže byť členovi OZT poskytnutá mimoriadna 
sociálna výpomoc až do výšky 800 €. O poskytnutí príspevku a jeho výške rozhodne 
predsedníctvo zväzu. 

c) na detský tábor počas letných prázdnin sa poskytne príspevok na každé dieťa do ukončenia 
povinnej školskej dochádzky vo výške 40 €. Žiadateľ o príspevok na tábor je povinný predložiť 
k žiadosti o príspevok potvrdenie o zaplatení a organizačné pokyny od organizácie 
zabezpečujúcej tábor. Akceptované budú žiadosti podané do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka. 

d) na rekreáciu v hoteli Spojár v Žiarskej doline sa poskytne príspevok na člena a jeho rodinných 
príslušníkov vo výške ceny za ubytovacie služby, určenej podľa čl.3, ods. 1, a to na 2 noci, 
maximálne však jedenkrát za dva roky. Na poskytnutie stravovacích služieb sa príspevok 
nevzťahuje. Žiadateľ o príspevok zašle potvrdený doklad o zaplatení čiastky na odborový 
zväz, zaplatená suma mu bude následne preplatená.  

(3) Príspevok môže byť poskytnutý tomu, kto je riadnym členom Odborového zväzu Telekom 
minimálne 1 rok pred podaním žiadosti a pravidelne platí členské príspevky. Príspevok je možné 
poskytnúť aj členovi s osobitným členstvom v zmysle čl. 3, ods. 6, písm. c-d) stanov. 

(4) Písomnú žiadosť o príspevok podľa písm. a-b), potvrdenú základnou organizáciou, doručí člen na 
odborový zväz.  

(5) Kontrolu čerpania príspevkov vykonáva dozorná a revízna komisia odborového zväzu. 
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článok 3 
Dohodnuté zľavy pre členov odborového zväzu 

 
(1) Na rekreáciu v hoteli Spojár v Žiarskej doline, ktorého spoluvlastníkom je OZ Telekom, bude 

členovi odborového zväzu a jeho rodinným príslušníkom poskytnutá zľava z ceny za ubytovacie 
služby, a to: 
a) pri pobyte v dĺžke 2 nocí - vo výške 15% 
b) pri pobyte v dĺžke 3 a viac noci - vo výške 20%. 
Pod pojmom rodinný príslušník sa rozumie manžel/ka, druh/družka a deti do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky. 

(2) Pri pobyte v dĺžke minimálne 2 nocí, zorganizovanom pre skupinu aspoň 15 ľudí, patrí skupinová 
zľava vo výške 35% z ceny ubytovacích služieb pre každého účastníka. Podmienkou je, aby 
organizátor akcie bol členom OZ Telekom. 

 

článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zásady poskytovania výpomocí, príspevkov a zliav schvaľuje, mení a dopĺňa predsedníctvo 

odborového zväzu. Zľavy podľa čl. 3 sú určené po dohode predsedníctva odborového zväzu 
a prevádzkovateľa hotela Spojár.  

(2) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia, t.j. dňom 17.3.2021. 
 
 
V Žiline 17. marca 2021 


