
 

 

 

 

Vážení riaditelia a vrcholoví funkcionári SLOSP! 

 

     Na základe uznesení snemu SPK a konferencií OPK tieto od nás ako od PO vyžadujú 

platiť členské príspevky za členov  k príslušnej PO. Túto povinnosť SLOSP plní , avšak 

prostriedky  od členov v čase platnosti nášho „Dôležitého upozornenia...“ neboli 

zakompované do poplatkov SLOSP. Upravujeme aktuálne, čiastočné poplatky do SLOSP 

o poplatky do SPK a OPK. 

     Naša PO za členov SLOSP , ktorí nie sú v PO s PR uhradila a uhrádza v termíne určenom 

OPK a SPK. Za členov PO, ktorí sú v PR uhrádza ich materská PO, ktorá i vyžaduje od 

členov na popl. do OPK a SPK platiť do materskej PO. V niektorých OPK praktizujú spôsob  

priameho vyberania poplatkov do OPK pri predlžovaní platnosti a vydávaní PL, čo 

považujeme za správne.  

     Na základe týchto skutočností Vás žiadame akceptovať túto zmenu , ktorá bola 

prerokovaná a schválená z.z., dňa 29.05.2013 s platnosťou od 15.09.2013. Člen, ktorý 

neuhradí určenú čiastku, nebude poistený cestou SLOSP a funkcionári, ktorí vydávajú 

potvrdenie o poistení v rozpore s týmto upozornením, dostanú sa do problémov a prípadný 

rozdiel  im  bude zosobnený na základe dohody o HZ funkcionára SLOSP. Do termínu 

15.09.2013  teda akceptujeme doterajšie poplatky. V súvislosti s posudzovaním členstva 

a príslušnosti k PO pri prijímaní za členov SLOSP je potrebné vždy dať vyplniť prihlášku, 

kde je uvedené, či člen je v PO s PR alebo bez PR , a ďalšie údaje. Taktiež je nevyhnutné 

prihlášku, resp. jej kópiu zaslať do ústrednej kancelárie SLOSP za účelom spracovania 

potrebných dát  a údajov, pre poistenie , ale aj pre dokumentáciu člena SLOSP . Pokiaľ by 

vznikol problém s novou prihláškou, táto je tiež na našej webovej stránke www.pribina.eu.  

     Uvedená zmena bola schválená z.z. , dňa 29.05.2013 a je treba ju realizovať dňom 

doručenia emailu, najneskôr od 15.09.2013. Uvedený materiál Vám nebol zaslaný v čase 

schválenia v z.z., pretože sme riešili aktuálne nejasnosti platenia členských príspevkov do 

OPK a SPK.  

 

 

S pozdravom 

 

 

Riaditeľ ekonomiky a poistenia SLOSP:                        Prezident SLOSP: 

Ing. František Koprda , v.r.                                             Mojmír Gera,  v.r. 

 

 

 

Príloha:  

Dôležité upozornenie  zo dňa 29.05.2013 

http://www.pribina.eu/

