
Základná organizácia OZ PŠaV pri SOŠT v Prešove, 
Volgogradská 1, 08001 Prešov 

 
 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZO OZ PŠaV na Slovensku 
pri Strednej odbornej škole v Prešove 

 
A. Zásady hospodárenia s odborovými prostriedkami 

 
1. Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT v Prešove (ďalej len 

ZO) hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré pozostávajú z členských 
príspevkov.  
 

2. Členský príspevok (35% odvod na účet OZ, 65% na účet ZO) 
a. pracujúci členovia - 1% z čistého mesačného príjmu  
b. pracujúci dôchodcovia - 1% z čistého mesačného príjmu  
c. dôchodcovia, členovia na rodičovskej dovolenke - 5,- €/rok   

 
3. ZO hospodári podľa ročného rozpočtu. Rozpočet schvaľuje Členská schôdza 

ZO. Odborové finančné prostriedky sa používajú v súlade so schváleným 
rozpočtom a s maximálnou hospodárnosťou na tie činnosti, ktoré boli 
schválené. 
 

4. Rozhodujúcim orgánom v oblasti hospodárenia ZO je členská schôdza. Tá 
podľa svojej pôsobnosti: 

a. schvaľuje vlastné zásady sústreďovania, rozdeľovania a používania 
prostriedkov zo svojho rozpočtu (pri prostriedkoch zo sociálneho fondu 
sa ZO riadi platnými predpismi) 

b. schvaľuje rozpočet na kalendárny rok  
c. schvaľuje neplánované mimorozpočtové výdaje nad rozsah právomoci 

podľa d) 
d. určuje rozsah právomocí výboru pri rozhodovaní o hospodárení 
e. prerokúva a schvaľuje správy výboru o hospodárení a stave majetku za 

kalendárny rok. 
 

5. Za hospodárenie zodpovedá Predseda ZO, ktorý:  
a. spolu s hospodárom a tajomníkom výboru má dispozičné oprávnenie s 

peňažnými prostriedkami vloženými na bežnom účte v peňažnom 
ústave a v pokladni 

b. spolu s výborom zostavuje rozpočet ZO, správu o hospodárení a stave 
majetku organizácie a predkladajú ju členskej schôdzi ZO na 
schválenie 

c. dbá na riadne vedenie hospodársko-finančnej agendy, vyžaduje od 
Revíznej komisie pravidelnú kontrolu a sleduje realizáciu opatrení, ktoré 
boli prijaté na odstránenie nedostatkov 

d. dbá na riadne odovzdávanie hospodársko-finančnej agendy pri 
zmenách funkcionárov majúcich bezprostredný vzťah k finančnému 
alebo hospodárskemu majetku ZO. 

 



6. Zodpovednosť na úseku hospodárenia má okrem predsedu hospodár, ktorý 
zodpovedá za: 

a. správu finančných prostriedkov a hmotného majetku ZO podľa rozpočtu 
a včasné platenie účtov a faktúr, 

b. podpisuje hospodárske dispozície, vykonáva pokladničné operácie a 
dbá na správnosť overovania účtovných dokladov, 

c. vedie finančnú agendu organizácie, 
d. hospodár Výboru ZO zodpovedá za výber a včasné zúčtovanie 

členských príspevkov. 
 

7. V zmysle všeobecných zásad o informačnej sústave  organizácií je ZO 
povinná viesť  účtovníctvo a zostavovať účtovný výkaz. Na výkaz musí 
nadväzovať peňažný denník. Všetky pokladničné operácie sa  vykonávajú v 
súlade s právnymi predpismi o peňažnom  obehu. Musia byť vždy vrátane 
pripojených príloh  (prezencia a pod.) potvrdené v súlade s formálnou  a 
účtovnou správnosťou. Na každý príjem a výdaj  z pokladne musí byť 
vystavený interný doklad na tlačive  používanom v hospodárskych 
organizáciách. Každý príjem  a výdaj na bežnom účte musí byť doložený aj 
externým  dokladom. Každý príjem a výdaj musí byť zapísaný  v peňažnom 
denníku. Externými dokladmi sú originály účtov  a faktúr, pokladničné doklady 
a výpisy peňažného ústavu.  Internými dokladmi sú napr. cestovné účty, 
pokladničné  doklady príjem a výdaj a pod.. Na všetkých dokladoch musí  byť 
čiastka, účel, dátum, číslo položky denníka, príjemca  alebo platiteľ s adresou, 
podpis hospodára, predsedu  alebo povereného člena výboru a pri výdajovom 
doklade aj  podpis príjemcu. V pokladni odborovej organizácie sa  nesmú 
prechovávať žiadne peniaze alebo ceniny, ktoré  nepatria organizácii. Po 
skončení pracovného dňa v nej  nesmie byť hotovosť vyššia ako 30,-€. Na 
návrh  revízora a po odsúhlasení Výborom ZO možno hospodárovi,  ktorý je 
členom Výboru ZO vyplatiť odmenu do výšky 5%  z odvodu členských 
príspevkov za daný rok.  

 
B. Kontrola hospodárenia 

 
1. Na kontrolu činnosti a hospodárenia členská schôdza volí revíznu komisiu, 

ktorej volebné obdobie trvá 2 roky. 
Revízna komisia kontroluje: 

a. zostavenie a čerpanie finančných prostriedkov ZO, 
b. správnosť a včasnosť vedenia hospodársko-finančnej agendy ZO podľa 

platných predpisov, 
c. dodržiavanie Stanov OZ, Stanov ZO, rozpočtu, Zásad hospodárenia 

s majetkom ZO a plnenie uznesení z členskej schôdze, 
d. včasnosť a úplnosť odstránenia zistených nedostatkov. 

 
2. Revízie sa vykonávajú aspoň raz za štvrť roka. Overujú sa  pri nich vklady a 

výplaty z bežného účtu podľa výpisov  peňažného ústavu, riadne vyplnenie 
pokladničných  dokladov, zisťuje sa pokladničná hotovosť a porovnáva sa  so 
zostatkom v peňažnom denníku. O revízii hospodárenia  a o zistených 
skutočnostiach sa spisuje protokol.  O opatreniach na odstránenie 
nedostatkov a termíne ich  splnenia rozhoduje Výbor ZO. 
 



3. Za revíznu činnosť zodpovedá revízna komisia.  
 

C. Zásady použitia odborových finančných prostriedkov 
 

1. Kultúrna, výchovná a rekreačná činnosť 
Hradí sa podľa konkrétnych potrieb a možností: 
a) Deň matiek  
občerstvenie pri posedení vecný dar - poukážka na nákup v hodnote - 5,- €   
b) Deň otcov  
občerstvenie pri posedení vecný dar - poukážka na nákup v hodnote - 5,- €   
c) Detské rekreácie 
príspevok na detský tábor - 25,- € raz za 2 roky    
alebo príspevok na rekondično-rehabilitačný kurz, ktorý má zdravotnú  
indikáciu - 50% z ceny, najviac však – 25,- € raz za 2 roky  
d) Rekreácie 
príspevok pre člena (v odboroch min. 5 r.)  - 25,- €/za 2 roky   
príspevok pre dieťa do ukončenia povinnej školskej dochádzky - 15,- €/za 2 roky   
pre člena odborov (v odboroch menej ako 5 r.) - alikvotná časť   
e) Spoločné akcie  

rekreačné a poznávacie zájazdy – príspevok na vstupenky – 5,- €/akcia 
f) Návšteva počas dlhodobej PN (nad 4 týždne) kvety, ovocie - 5,- €/rok  
g) Kytica pri úmrtí člena - 15,- €  
h) Nákupná poukážka k Vianociam - 20,- € každému pracujúcemu členovi/rok  

 
2. Mimoriadny peňažný dar: 
Členom ZO za ich mimoriadnu angažovanosť. Tento dar podlieha dani podľa 
platných predpisov. 
a) Odmena pri životnom jubileu (v odboroch min. 5 r.) 
50 rokov - 30,- €   
60 rokov - 30,- €   
pre člena odborov (v odboroch menej ako 5 r.) - alikvotná časť   
b) Odmena pri prvom odchode do dôchodku (člen odborov nad 5 rokov) - 30,- €  

pre člena odborov (v odboroch menej ako 5 r.) - alikvotná časť   
c) Príspevok pri narodení dieťaťa - 20,- €  
d) Odmena hospodárke - 5% z členských príspevkov/rok  
 
3. Schôdzková činnosť: 
Na rokovaní Výboru ZO sa môže poskytnúť občerstvenie do 1,- € na osobu. 

 
4. Organizačné a hospodárske výdaje : 
Hradí sa podľa konkrétnych potrieb : 
a) cestovné podľa platných predpisov organizácie, 
b) kancelárske potreby, tlačivá, poštovné, dopravné, iné poplatky, 
c) mimoriadne práce na základe dohody, ktoré podliehajú dani podľa platných 

predpisov, 
d) výdaje pre banku, ako sú výpisy, vedenie účtov a pod., 

 
 
 
 



D. Záverečné ustanovenia 
 

1. Výbor ZO zodpovedá Členskej schôdzi za riadne hospodárenie. 
2. Výbor ZO schvaľuje výdavky uznesením. 

 
Tieto zásady boli schválené Členskou schôdzou ZO OZ PŠaV na Slovensku pri 
SOŠT v Prešove dňa 28.1.2013. Doplnky a zmeny sa riešia formou dodatku 
k týmto zásadám. 
 
V Prešove  28.1.2013 
 
 
...................................................                       ..................................................... 
     Mgr. Mária BADIDOVÁ                                        Ing. Alexander KOČIŠ 
             hospodárka                                                            predseda  
 
Vyjadrenie Revíznej komisie ZO:  
Revízna komisia ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT v Prešove súhlasí s 
uvedenými zásadami. 
 
 
.................................................. 
 

            predseda 


