Interná smernica Odborového zväzu Telekom
o pravidlách a poplatkoch za používanie web-stránky OZ Telekom
sympatizantami OZ
verzia 2.8

článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto interná smernica slúži na určenie pravidiel užívania web-stránky OZ Telekom a stanovenie
poplatkov za jej používanie sympatizantami OZ.
(2) Bližšia špecifikácia používania web-stránky je v súlade so všeobecnými ustanoveniami čl. 3, ods. 6
a čl. 8, ods.5 Stanov OZ Telekom ohľadom pravidiel a poplatkov za jej využívanie.

článok 2
Sympatizant Odborového zväzu Telekom
(1) Sympatizantom odborového zväzu sa môže stať každý, kto v období posledných 2 rokov nebol
členom s riadnym členstvom podľa čl. 3, ods. 4a) stanov a plní podmienky vyplývajúce z čl. 3, ods.
6 a čl. 8, ods. 5 stanov a z tejto internej smernice.
(2) Sympatizant odborového zväzu nie je riadnym členom v zmysle čl. 3, ods. 4 stanov, spĺňa však
štatút člena s osobitným členstvom podľa čl. 3, ods. 5 stanov, ak plní podmienky čl. 3, ods. 6.
(3) Členský príspevok sympatizanta odborového zväzu predstavuje jednorazový alebo dlhodobý
príspevok, ktorý je príjmom odborového zväzu v plnej výške. Jeho výška a spôsob platby sú
stanovené v čl. 4 tejto smernice.
(4) Evidenciu o príspevkoch sympatizantov odborového zväzu vedie odborový zväz.

článok 3
Pravidlá používania web-stránky sympatizantom OZ Telekom
(1) Záujemca požiada o pridelenie štatútu sympatizanta prevádzkovateľa web-stránky vyplnením
a zaslaním žiadosti prostredníctvom web-stránky a mailu.
(2) Prevádzkovateľ (predsedníctvo, resp. v jeho zastúpení predseda OZ) rozhodne o udelení štatútu
žiadateľovi, ak tento spĺňa všetky potrebné náležitosti.
(3) Ak nie je v záujme odborového zväzu, aby mal žiadateľ prístup k informáciám a diskusii na webstránke, napr. z dôvodu kolízie záujmov žiadateľa alebo ak by mohlo dôjsť k zneužitiu informácií z
web-stránky, žiadosť môže byť zamietnutá, a to aj bez udania dôvodu.
(4) Po zaplatení príslušnej výšky príspevku sympatizanta bude žiadateľovi pridelený login
(prihlasovacie meno) a heslo na vstup do privátnej zóny web-stránky.
(5) Sympatizant má rovnaké prístupové práva na web-stránku ako člen OZ, avšak niektoré interné
informácie, určené len členom OZ, mu môžu byť rozhodnutím prevádzkovateľa zneprístupnené.

článok 4
Výška príspevku sympatizanta
(1) Výška mesačného príspevku sympatizanta sa odvíja od výšky priemernej mesačnej mzdy (ďalej
PMM) v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok podľa údajov Slovenského
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štatistického úradu a je stanovený počas celého nasledujúceho kalendárneho roka. Pre rok 2021
je výška PMM = 1211 € (viď príloha, údaj z webportálu Slovenského štatistického úradu).
(2) Výška poplatku je stanovená podľa doby sympatizantstva nasledovne:
a) pri 6-mesačnej dobe - vo výške 2,5% PMM (t.j. pre rok 2022 = 30,27 €)
b) pri 12-mesačnej dobe - vo výške 4,5% PMM (t.j. pre rok 2022 = 54,49 €).
(3) O spôsobe platby a dĺžke prístupu na web-stránku rozhodne sympatizant pri vyplnení žiadosti
o štatút sympatizanta. Poplatok je splatný jednorázovo a jeho zaplatenie umožňuje sympatizantovi
prístup na web stránku OZ Telekom počas celého predplateného obdobia. Vrátiť ho sympatizantovi
je možné len v odôvodnených prípadoch (napr. vznik členstva v OZT, ukončenie pracovného
pomeru, dlhodobá PN apod.), o ktorých rozhodne predsedníctvo zväzu.
(4) Prevádzkovateľ môže rozhodnúť o ukončení štatútu sympatizanta, ak existujú dôkazy, pričom vo
výnimočných a odôvodnených prípadoch stačí aj podozrenie, že sympatizant zneužil informácie,
ku ktorým mal prístup, alebo ich použil v rozpore s dobrými mravmi, či Podmienkami používania
web-u OZ Telekom. V takomto prípade vráti užívateľovi pomernú časť predplateného poplatku.

článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Výšku poplatkov určuje a schvaľuje predsedníctvo zväzu.
(2) Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia, t.j. dňom 23.3.2022.

V Žiline 23. marca 2022
Príloha:
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