
PRÍLOHA č.1 
 

Zásady na využívanie fondu členských príspevkov (FČP) v roku 2010-11 
 
 

Jubileá 
(1) ZO bude poskytovať svojim členom jednorazové peňažné dary. 
a) Pri pracovných jubileách  

– 20, 25 a 30 rokov v pracovnom pomere v sume do 17 €, 
– 35 a 40 rokov v pracovnom pomere v sume do 34 €, 

b) pri životnom jubileu 55 rokov v sume do 17 €, 
c) pri životných jubileách 50,60 a 65 rokov v sume do 34 €. 
d) Pri prvom odchode do starobného alebo plného invalidného dôchodku v sume do 34 €. 
Pri súbehu dvoch jubileí sa peňažné dary posudzujú osobitne. 
 
Stravovanie 
(1) Na stravovanie ZO prispeje členom sumou 0,23 € na jedno hlavné jedlo. 
 
Zdravotnícka a sociálna starostlivosť 
(1) V opodstatnených, mimoriadne závažných a naliehavých prípadoch finančnej a sociálnej 

tiesne (okrem práceneschopnosti), poskytne ZO svojmu členovi finančnú výpomoc do výšky 
34 €. 

(2) Pri návšteve dlhodobo chorého člena ZO (najmenej 1 mesiac) možno mu odovzdať dar 
do výšky 17 €. 

(3) ZO poskytne svojim členom alebo ich rodinným príslušníkom podpory: 
– pri úmrtí člena ZO 25 €, 
– pri úmrtí rodinného príslušníka 15 €, 
– pre zomrelého člena zakúpi pohrebnú kyticu alebo veniec. 

(4) Pri narodení dieťaťa poskytne ZO členovi nepeňažný dar do výšky 17 €. 
 

Rekreačná starostlivosť o zamestnancov a ich deti 
Príspevok na rekreáciu možno poskytnúť raz ročne, na základe písomnej žiadosti a dokladu 

o zaplatení na jednu z nižšie uvedených aktivít: 
(1) rekreácia, resp. zájazd, prípadne ambulantná liečba svojmu členovi a jednému jeho 

školopovinnému dieťaťu, každému sumou max. 17 €,  
(2) zájazdy EXODu svojmu členovi a jednému školopovinnému dieťaťu, každému sumou 

max. 25 €. 
(3) letné rekreácie poriadané ZO iných rezortov svojmu členovi na úhradu ubytovania max. 

17 €, 
(4)  prípade záujmu a možností zájazdy (domáce a zahraničné) organizované na 

regeneráciu pracovných síl pre zamestnancov fakulty a ich rodinných príslušníkov, 
(5) detské rekreácie v čase hlavných i vedľajších prázdnin (nevzťahuje sa na Školy v 

prírode) do výšky 17 € na každé dieťa. 
 



Kultúrna činnosť 
(1) V prípade záujmu aspoň 10 zamestnancov organizovať spoločné návštevy kultúrnych 

podujatí (divadlo, kino, koncert…).a svojmu členovi prispeje sumou do 50 % ceny 
vstupenky. 

(2) V prípade záujmu min. 10 zamestnancov organizovať spoločné návštevy kultúrnych 
podujatí aj pre deti zamestnancov a pre deti členov uhradiť vstupenky do 2 € v plnej výške  
a nad 2 € vo výške 50 % ceny vstupenky. 

 
 
 
V Bratislave dňa  1. 3. 2010 
 

                RNDr. Miroslav Pikna, PhD. 
                 predseda ZO OZ FMFI UK 
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