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STANOVY 
 

Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku pri Strednej odbornej škole technickej 

v Prešove  
 
 

Názov, sídlo, právne postavenie a členstvo v odborovej organizácii 

Článok 1 

 

1. Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku  pri Strednej odbornej škole technickej v Prešove, (ďalej len „ZO 
OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT v Prešove“, čo je jej oficiálna skratka). 
Vznikla na základe zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov a čl. 5 stanov OZ PŠaV na Slovensku (ďalej len „Zväz“).  

2. Sídlom ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT v Prešove je Stredná odborná 
škola technická, Volgogradská 1, 08001 Prešov. 

3. ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT v Prešove (ďalej len „Základná 
organizácia“)  je nezávislá, samostatná právnická osoba. Základná 
organizácia je združenie odborovo organizovaných zamestnancov 
zamestnávateľa u ktorého pôsobí, ako aj iných občanov, bez akejkoľvek 
diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, 
farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického 
alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.  

4. Členom Základnej organizácie sa môže stať zamestnanec alebo iná fyzická 

osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami Zväzu a 

stanovami Základnej organizácie. Členstvo v Základnej organizácii je 

dobrovoľné. O členstvo v Základnej organizácii sa zamestnanec alebo iná 

fyzická osoba uchádza podaním písomnej žiadosti o prijatie za člena. O prijatí 

alebo o neprijatí za člena rozhodne Výbor v lehote 30 dní od prijatia žiadosti. 

Výsledok oznámi žiadateľovi v lehote 30 dní od rozhodnutia. Členstvo 

v Základnej organizácii môže člen kedykoľvek prerušiť. Prerušenie členstva 

berie Výbor na vedomie, doba prerušenia členstva sa nezaratúva do doby 

členstva v Základnej organizácii. Členstvo v Základnej organizácii zaniká:  

a) vystúpením člena na základe jeho písomného oznámenia  
b) zrušením členstva rozhodnutím členskej schôdze pre porušovanie stanov, 

alebo neplnenie povinnosti člena.  
c) úmrtím člena. 

5. Základná organizácia môže nadobúdať práva a zaväzovať sa do výšky svojho 
majetku, s ktorým hospodári.  

6. Základná organizácia sa na základe slobodného odborového združovania 
môže združiť s inými odborovými organizáciami. 

7. Základná organizácia je založená na dobu neurčitú. 
8. Základná organizácia je členom Odborového zväzu PŠaV na Slovensku (ďalej 

len „Zväz"). 
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Cieľ činnosti a právne postavenie členov ZO 

Článok 2 

 
 

1. Cieľom Základnej organizácie je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy 
svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a v rozsahu práv vymedzených všeobecne záväznými predpismi najmä na 
spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky.  

2. Základná organizácia a jej orgány plnia svoje úlohy najmä tým, že vo vzťahu 
k zamestnávateľovi: 
a) uplatňujú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať 

a vykonávajú spoločenskú kontrolu v prípadoch a vo veciach  
stanovených všeobecne záväznými predpismi, 

b) sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania a uzatvárajú kolektívnu zmluvu, 
c) umožňujú svojim členom podieľať sa na kontrole dodržiavania pracovno-

právnych predpisov zamestnávateľom a vyžadovať od zamestnávateľa 
plnú informovanosť.   

d) vytvárajú priestor pre informovanosť členov o zámeroch 
zamestnávateľskej organizácie, 

e) umožňujú svojim členom podieľať sa na príprave a tvorbe najmä 
pracovno-právnych predpisov a pri riešení zásadných otázok týkajúcich sa 
ich oprávnených záujmov, 

f) umožňujú svojim členom podieľať sa na riešení a kontrole odborárskej 
činnosti v Základnej organizácii i v združeniach, v ktorých je členom, 

g) poskytujú svojim členom informácie o formách a spôsoboch bezplatných 
právnych služieb  pri ochrane ich práv vyplývajúcich z pracovného pomeru 
v súdnom konaní,  

h) zabezpečujú svojim členom ochranu ich práv vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľovi a bezplatne poskytujú 
právne služby v pracovnoprávnych sporoch vrátane zastupovania pred 
súdmi, členom, ktorých členstvo trvá neprerušene od vzniku aspoň desať 
rokov, zabezpečujú bezplatne aj právne poradenstvo 
v občianskoprávnych sporoch, 

i) v spolupráci so zamestnávateľskou organizáciou zabezpečujú sociálny 
program, pričom organizačné úlohy zabezpečuje zamestnávateľ, 

j) poskytujú podľa svojich možností nenávratný príspevok svojim členom, 
ktorých členstvo vo zväze trvá neprerušene od jeho vzniku aspoň jeden 
rok, na zdravotnú a rekondičnú starostlivosť; poskytujú podľa svojich 
možností aj nenávratnú sociálnu výpomoc alebo návratnú bezúročnú 
peňažnú pôžičku podľa príslušných predpisov a kolektívnej zmluvy, 

k) hospodária s finančnými prostriedkami a spravujú majetok odborovej 
organizácie, 

l) oceňujú svojich členov a funkcionárov zväzu za príkladné plnenie úloh 
v organizácii a v orgánoch zväzu a za iné zásluhy o upevnenie postavenia 
a rozvoj zväzu, prípadne oceňujú aj iné osoby, ktoré sa významnou 
mierou podieľajú na spolupráci s odbormi. 

3. Základná organizácia spolupracuje s domácimi a zahraničnými odborovými 
organizáciami s cieľom získavať skúsenosti z odborovej práce a ďalších 
činností smerujúcich k zlepšeniu pracovných podmienok svojich členov. 



 3 

Článok 3 

 
 

1. Práva člena Základnej organizácie: 
a) zúčastňovať sa rokovaní orgánov Základnej organizácie a Zväzu, najmä 

pokiaľ sa rokuje o jeho osobe, 
b) zúčastňovať sa členských schôdzí Základnej organizácie,  
c) požadovať od Základnej organizácie, prípadne orgánov Zväzu účinnú 

ochranu pri obhajobe svojich  oprávnených záujmov vyplývajúcich 
z pracovného pomeru, 

d) vyjadrovať sa k činnosti orgánov a funkcionárov Základnej organizácie, 
e) podávať návrhy na zlepšenie činnosti, 
f) voliť a byť volený do orgánov Základnej organizácie a orgánov zväzu, 

ktorých je Základná organizácia členom; do orgánov Základnej 
organizácie nemôže byť volený člen vedenia SOŠT v Prešove, 

g) využívať výhody poskytované členom Základnej organizácie. 
2. Povinnosti  člena  Základnej organizácie sú: 

a) dodržiavať stanovy a program Základnej organizácie a zúčastňovať sa na 
jej činnosti, 

b) platiť členské príspevky; neplatenie členských príspevkov za 3 a viac 
mesiacov sa považuje za neplnenie povinnosti člena, 

 
 
 

Orgány ZO, spôsob ich ustanovenia a právomoci konať v mene ZO 

Článok 4 

 
 

1. Členská schôdza Základnej organizácie je najvyšší orgán Základnej 

organizácie ktorú tvoria členovia Základnej organizácie. Rozhoduje o 

zásadných otázkach Základnej organizácie.  

2. Schvaľuje:  

a) stanovy Základnej organizácie a ich zmeny,  

b) správu o činnosti Základnej organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,  

c) plán činnosti a finančný rozpočet Základnej organizácie na príslušný rok, 

d) stanovisko ku kandidatúre svojho člena do orgánov Zväzu,  

e) výšku členského príspevku člena Základnej organizácie. 

3. Rozhoduje: 

a) o zrušení a zániku základnej organizácie a o naložení s jej majetkom,  

b) o vymenovaní fyzickej osoby za likvidátora pri zániku Základnej 

organizácie s likvidáciou,  

c) o skončení členstva člena pre porušovanie stanov alebo pre neplnenie 

povinnosti člena,  

d) o zvolení svojho člena do výboru Základnej organizácie a o jeho odvolaní,  

e) o zvolení člena výboru Základnej organizácie za predsedu výboru 

Základnej organizácie a o jeho odvolaní,  
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f) o zvolení svojho člena do revíznej komisie a o jeho odvolaní,  

g) o zvolení člena revíznej komisie za predsedu Revíznej komisie,  

h) o zvolení svojho člena do Rady Základných organizácii, ak je jej členom,  

i) o opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti sťažnosti na činnosť predsedu 

výboru alebo na člena výboru Základnej organizácie,  

j) o vyhlásení štrajku, o jeho začatí, prerušení a o jeho skončení,  

k) o zapojení sa do celozväzového štrajku, ktorý vyhlásil Zväz, alebo o jeho 

podpore,  

l) o zapojení sa do štrajku, ktorý vyhlásila Konfederácia odborových zväzov 

Slovenskej republiky, iná národná odborová centrála, alebo o jeho 

podpore,  

m) o poverení svojho člena vyhotovením zápisnice zo svojho rokovania,  

n) o poverení svojho člena overiť zápisnicu zo svojho rokovania.  

4. Členská schôdza zasadá najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Zasadnutie 

členskej schôdze zvoláva výbor Základnej organizácie. Rokovanie Členskej 

schôdze vedie predseda výboru alebo člen poverený výborom Základnej 

organizácie. Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej rokovania 

zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie Členskej schôdze je 

platné, ak zaň hlasovalo viac ako polovica členov prítomných na jej rokovaní. 

O rokovaní Členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica.  

 
 

Článok 5 

 
 

1. Výbor Základnej organizácie (ďalej len „Výbor“) je kolektívny štatutárny orgán 

Základnej organizácie. Je zložený z 3 členov, ktorých zvolila Členská schôdza. 

Na čele Výboru je predseda, ktorého zvolila Členská schôdza z členov 

Výboru. Výbor je príslušným odborovým orgánom pre zamestnávateľa, ktorých 

zamestnancov združuje, a to vo veciach, kde zákon stanovuje 

spolurozhodovanie, prerokovanie, podávanie informácie, kontrolnú činnosť, 

kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy s odborovým 

orgánom.  

2. Výbor, ak zákon neustanovuje inak, má nasledovné kompetencie: 

a) splnomocňuje svojho predsedu alebo inú osobu na vyjednávanie a 
podpisovanie kolektívnej zmluvy,  

b) zodpovedá Členskej schôdzi za realizáciu jej uznesení, za riadny chod 
Základnej organizácie a za dodržiavanie zákonnosti v činnosti Základnej 
organizácie, 

c) vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s činnosťou Základnej organizácie,  

d) predkladá Členskej schôdzi správu o činnosti Základnej organizácie za 

predchádzajúci kalendárny rok a plán činnosti a finančný rozpočet 

Základnej organizácie na príslušný rok.  

a) zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí Základnej organizácie, 
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b) rokuje a vyjadruje sa v styku so zamestnávateľskou organizáciou, 
zabezpečuje spolurozhodovanie, spoluprácu a výkon pri kontrole 
a súčinnosti v otázkach stanovených všeobecne záväznými predpismi, 

c) predkladá členskej schôdzi návrhy správ a dokumentov a návrhy na 
zriadenie poradných orgánov, 

d) zvoláva funkcionárov Základnej organizácie na prerokovanie návrhov, 
stanovísk a opatrení pri riešení všetkých závažných otázok týkajúcich sa 
činnosti Základnej organizácie, záujmov a potrieb členov ešte pred ich 
predložením na prerokovanie a rozhodnutie členskou schôdzou, 

e) informuje o svojej činnosti formou zápisnice, ktorú postupuje každému 
členovi Základnej organizácie v elektronickej forme na web stránke 
Základnej organizácie, 

f) vedie evidenciu členov Základnej organizácie a informuje svojich členov 
o prijatých členoch a zrušených členstvách v elektronickej forme na web 
stránke Základnej organizácie, 

g) rozhoduje o dôsledkoch neplnenia si povinností člena Základnej 
organizácie, 

h) v období medzi členskými schôdzami v prípade potreby kooptuje členov 
do orgánov zväzu. 

3. Výbor zasadá podľa potreby alebo raz za mesiac. Zasadnutie Výboru zvoláva 

predseda a v jeho dlhodobej neprítomnosti člen Výboru. Výbor je uznášania 

schopný, ak sa jej rokovania zúčastnia všetci jeho členovia. Uznesenie výboru 

je platné, ak zaň hlasovalo viac ako polovica členov prítomných na jeho 

rokovaní. O rokovaní výboru sa vyhotoví zápisnica. Správnosť zápisnice 

overuje predseda. Za plnenie uznesení Výboru zodpovedá predseda alebo 

člen uvedený v zápisnici z rokovania Výboru.  

 
 

Článok 6 

 
 

1. Základnú organizáciu navonok reprezentuje predseda výboru a má podpisové 

právo. Za Základnú organizáciu a Výbor dokumenty, rozhodnutia a stanoviská 

podpisuje tak, že k pečiatke napíše čitateľne svoje meno priezvisko, funkciu a 

pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

2. Predseda výboru koná menom Základnej organizácie v celom rozsahu 
pôsobnosti v súlade s rozhodnutiami výboru a členských schôdzí Základnej 
organizácie. 

3. Ak nemôže zastupovať Základnú organizáciu predseda výboru, zastupuje 
organizáciu člen výboru poverený predsedom výboru alebo výborom 
Základnej organizácie. 
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Článok 7 

 
 

1. Revízna komisia Základnej organizácie je autonómny orgán, ktorý kontroluje 
hospodárenie Základnej organizácie. Je zložená z troch členov, ktorých zvolila 
Členská schôdza. Zasadnutie Revíznej komisie zvoláva jej predseda podľa 
potreby. Revízna komisia kontroluje: 
a) dodržiavanie plánu činnosti a finančného rozpočtu Základnej organizácie 

na príslušný rok. 
b) kontroluje správnosť hospodárenia s prostriedkami Základnej organizácie, 
c) kontroluje správnosť správy majetku Základnej organizácie, 
d) predkladá výročnej schôdzi Základnej organizácie minimálne raz za rok 

stanovisko k správe a ochrane majetku Základnej organizácie a k návrhu 
a čerpaniu rozpočtu Základnej organizácie. 

2. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje zasadania výboru Základnej 
organizácie s hlasom poradným.  

3. O výsledkoch svojej činnosti predkladá Členskej schôdzi písomnú správu. 
 
 

Článok 8 

 
 

1. Výsledky rokovaní orgánov Základnej organizácie sa prijímajú vo forme 
uznesenia. O návrhu uznesenia sa hlasuje. 

2. Pri hlasovaní v orgánoch Základnej organizácie platia tieto pravidlá: 
a) orgány sú uznášaniaschopné, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná 

väčšina členov oprávnených hlasovať, 
b) návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov 

oprávnených hlasovať, 
c) hlasuje sa verejne, ak orgán, v ktorom sa hlasuje nerozhodne inak, napr. 

elektronickou formou (e-mail) 
d) o personálnych otázkach sa hlasuje tajne, 
e) neprijaté návrhy sa na požiadanie navrhovateľa stávajú súčasťou zápisu. 

 
 
 

Hospodárenie základnej organizácie 

Článok 9 

 
 

1. Základná organizácia so svojím majetkom hospodári samostatne.                           
V hospodárení s majetkom Základnej organizácie sa uplatňuje princíp 
kolektívneho rozhodovania pri nakladaní s jej majetkom a osobnej 
zodpovednosti príslušného funkcionára, ktorý rozhodnutie o naložení  s 
majetkom podpísal.  

2. Orgány Základnej organizácie a ich členovia sú na ochranu majetku Základnej 
organizácie a riadneho hospodárenia s jej majetkom povinní vykonať potrebné 
opatrenia, aby sa majetok riadne zabezpečil proti odcudzeniu a zneužitiu. 
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Riadne hospodárenie s majetkom vyžaduje, aby sa majetok viedol v 
predpísanej evidencii a aby sa pravidelne najmenej raz za dva roky 
inventarizoval.  

3. Činnosť Základnej organizácie sa ekonomicky zabezpečuje z jej majetku. 
Základným zdrojom majetku Základnej organizácie sú členské príspevky, 
ktoré platia jej členovia. Ďalším zdrojom majetku sú príjmy súvisiace  s 
činnosťou Základnej organizácie, najmä úroky z vkladov, výnosy z finančného, 
hmotného a nehmotného majetku, prípadne iné príjmy a dary.  

4. Základná organizácia hospodári podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje 
Členská schôdza. Rozpočet na príslušný rok obsahuje najmä:  
a) finančný zostatok z predchádzajúceho obdobia,  

b) očakávané príjmy z členských príspevkov,  

c) iné očakávané príjmy,  

d) výdavky na vlastnú činnosť,  

e) členský príspevok Zväzu,  

f) celkové výdavky Základnej organizácie.  
5. Majetok Základnej organizácie môže byť poskytnutý členom Základnej 

organizácie, jej orgánom a Zväzu.  

6. Základná organizácia vedie účtovníctvo (peňažný denník) a zostavuje účtovný 
výkaz, v zmysle všeobecne záväzných predpisov.  

7. Hospodárenie s prostriedkami Základnej organizácie upravuje smernica 
Zásady hospodárenia ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT v Prešove, ktorú 
schvaľuje členská schôdza Základnej organizácie. 

 
 

Článok 10 

 
 

1. Za tvorbu zdrojov, správu finančných prostriedkov a hmotného majetku 
zodpovedá výbor Základnej organizácie. 

2. Za hospodárenie Základnej organizácie zodpovedajú predseda a hospodár 
výboru, ktorí: 
a. spolu s tajomníkom výboru Základnej organizácie majú dispozičné právo 

na operácie s peňažnými prostriedkami Základnej organizácie, 
b. podpisujú v súlade s pravidlami a uzneseniami príkazy na úhradu 

výdavkov Základnej organizácie, 
c. spolu s revíznou komisiou dbajú na riadne vedenie hospodársko-finančnej 

agendy Základnej organizácie vrátane evidencie platenia členských 
príspevkov, 

d. sledujú plnenie opatrení, ktoré boli navrhnuté revíznou komisiou Základnej 
organizácie na odstránenie nedostatkov, 

e. spolu s revíznou komisiou dbajú na protokolárne odovzdanie 
hospodársko-finančnej agendy pri zmene funkcionárov. 

3. Všetky operácie s majetkom Základnej organizácie sú vykonávané v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

4. Výbor Základnej organizácie je povinný zabezpečiť úschovu a archiváciu 
dokumentácie o hospodárení ZO minimálne na dobu 5 rokov. 
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Záverečné ustanovenia 

Článok 11 

 
 

1. Pri zániku, rozpustením alebo zlúčením s inou odborovou organizáciou 
vypracováva výbor ZO spolu s revíznou komisiou návrh na likvidáciu, alebo 
rozdelenie majetku ZO. Návrh schvaľuje výročná členská schôdza Základnej 
organizácie. 

2. Výklad stanov uskutočňuje výbor Základnej organizácie.  
 
 

Článok 12 

 
 

1. Tieto stanovy nadobudli platnosť dňom schválenia členskou schôdzou 
Základnej organizácie, ktorá sa konala dňa 28. januára 2013. Účinnosť 
nadobúdajú dňom ich doručenia Ministerstvu vnútra SR. 

2. Stanovy sú vyhotovené v troch vyhotoveniach. V jednom vyhotovení sú 
evidované na Ministerstve vnútra SR, v jednom vyhotovení sú uložené v 
archíve Základnej odborovej organizácie a v jednom vyhotovení sú k dispozícii 
u predsedu Výboru. 

 
 

Ing. Alexander Kočiš v.r. 
Predseda 

 
  
 

V Prešove      28.januára 2013  


