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Fond rekreácií a spoločenských akcií 
 
 

Z fondu rekreácií a spoločenských akcií je možné hradiť náklady, ktoré vzniknú                       
pri zabezpečovaní rekreácií pre odborárov v rôznych formách a spoločenské akcie, ktoré           
napr. sú: 

- akcie pre deti odborárov 
- nájom telovýchovných zariadení (bazén, telocvičňa, fitness centrum a pod.) – 
podmienky: letné kúpaliská, aquaparky  

- rekreačné pobyty – príspevok na člena a rodinného príslušníka podľa nižšie 
uvedených podmienok  50€/týždeň. Podmienené členstvom v ZO OZ MOAS 2 roky. 

- príspevok na detské tábory 30€ tuzemské, 60€ zahraničné – podmienky: max. 1 
detský tábor na dieťa do 15 rokov (vrátane) ročne. Pri jarných táboroch treba 
vydokladovať (predložiť zmluvu o detskej rekreácii a doklad o zaplatení celej sumy 
pobytu) do 31.3. a letné tábory do 30.9. Denný tábor musí byť najmenej na 5 dní  
a príspevok je 15€. Podmienené členstvom v ZO OZ MOAS 1 rok. 

- Člen obdrží peňažnú podporu na osobný účet, ktorý uvedie v žiadosti. 
- kultúrne podujatia (napr.: koncerty, divadlá, kiná.....) – výšku príspevku ZO OZ 
MOAS z dohodnutej ceny schváli výbor MOAS 

- a iné 
 

Predpoklad čerpania 
Čerpanie z fondu schvaľuje výbor ZO OZ MOAS. 

 
Podmienky prideľovania príspevkov na zahraničné a slovenské rekreácie pre členov 

ZO OZ MOAS : 
 

a) odborár + jedna ďalšia osoba a nezaopatrené deti  
 

b) dôchodcovia s mimoriadnym členstvom majú možnosť čerpať rekreácie ZO OZ MOAS,  
pričom platí pravidlo nahlasovania každý tretí rok 

 
V prípade, ak si chce odborár zobrať na rekreáciu ďalšie osoby, odbory toto akceptujú, ale 
tieto osoby platia plnú cenu pobytu bez príspevku odborov. 
 
Odborár, ktorý čerpal príspevok na rekreáciu predchádzajúci rok, môže sa nahlásiť v daný 
rok až po troch rokoch od dátumu predchádzajúceho nahlasovania. 
 

Príspevky poskytnuté zo sociálneho fondu na rekreácie a rehabilitácie nie je možné zlučovať 
s príspevkami odborovej organizácie. 

 


