Stanovy
Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
na FTVŠ UK v Bratislave

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na FTVŠ
UK (ďalej len ZO) schválila na svojej konferencii, konanej dňa 28.2.2013 tieto svoje stanovy:

Prvá časť
Základné ustanovenia
1. Základná organizácia

je na FTVŠ UK vytvorená na základe slobodného odborového

združovania.
2. Základná organizácia ako základná organizačná zložka OZ PŠaV na Slovensku plne
rešpektuje platné stanovy OZ PŠaV.
3. Tieto stanovy ZO vychádzajú z platných stanov OZ PŠaV a treba ich chápať ako aplikáciu
stanov na konkrétne podmienky našej fakulty.
4. Podrobnejšie je činnosť ZO, najmä jej vzťah k vedeniu fakulty upravená v kolektívnej zmluve.
5. Sídlom ZO je Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave,
Nábrežie arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.
6.

Úlohou ZO je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov.

Druhá časť
Členstvo v odboroch
1. Členmi ZO sú na základe dobrovoľného rozhodnutia zamestnanci fakulty, študenti
doktorandského štúdia, bývalí zamestnanci, dôchodcovia.
2. Nový pracovník, ktorý nastúpi do zamestnania na FTVŠ a chce byť členom našej
základnej organizácie:
a) vyplní prihlášku, na základe ktorej sa mu vystaví nový členský preukaz.
b) prijatie nového člena ZO schvaľuje výbor ZO na svojom najbližšom zasadaní .
c/ rozhodnutie vystúpiť z odborovej organizácie oznámi člen odborov písomne tajomníčke
ZO, ktoré výbor na svojom najbližšom zasadaní zoberie na vedomie.

Tretia časť
Organizačná štruktúra
1. Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza alebo konferencia. Členská schôdza je stretnutie
všetkých členov ZO a konferencia je stretnutie delegovaných členov ZO. Členská schôdza
ZO alebo konferencia ZO sú úplne rovnocenné orgány ZO.
2. Výbor ZO (ďalej len VZO) rozhoduje o spôsobe rokovania najvyššieho orgánu ZO formou
členskej schôdze alebo konferencie na základe odporúčania úsekových dôverníkov.
3. V prípade konania konferencie ZO

schvaľuje kľúč na delegovanie delegátov VZO po

prerokovaní s úsekovými dôverníkmi.
4. Členská schôdza alebo konferencia sa schádza najmenej raz ročne:
a) na návrh výboru ZO
b) na návrh najmenej dvoch odborových úsekov
c) na návrh aspoň tretiny členov ZO
5. Členská schôdza alebo konferencia je uznášaniaschopná, keď sa na členskej schôdzi zúčastní
nadpolovičná časť členov ZO a konferencia je uznášaniaschopná, keď sa na nej zúčastní
nadpolovičná časť poverených delegátov. Delegátov na konferenciu delegujú odborové úseky
Na konferencii majú právo zúčastniť sa aj nedelegovaní členovia ZO, ktorí majú hlas poradný.
6. Členskú schôdzu resp. konferenciu vedie poverený člen VZO. Schôdza volí z prítomných
členov mandátovú, návrhovú a v prípade volieb i volebnú komisiu. Pracovné komisie sú
spravidla trojčlenné.
7. Členská schôdza alebo konferencia:
a)

volí členov VZO a členov revíznej komisie ZO na štvorročné obdobie

b) schvaľuje Stanovy ZO a ich doplnky a zmeny
8. Závery členskej schôdze alebo konferencie ako aj výsledky volieb sa schvaľujú
nadpolovičnou časťou hlasov prítomných členov ZO a v prípade konferencie nadpolovičnou
časťou hlasov prítomných delegátov, okrem organizácie štrajku, kde sa vyžaduje osobitný
postup v zmysle platnej legislatívy pre organizovanie štrajku.
9. Základnými zložkami ZO na FTVŠ UK sú odborové úseky (ďalej len OÚ), ktoré sa vytvárajú
podľa odborovej organizovanosti na jednotlivých pracoviskách.
10. Na základe návrhu

členov príslušného

OÚ poveruje VZO navrhnutého člena funkciou

úsekového dôverníka.
11. Výkonným orgánom ZO na FTVŠ UK je VZO. VZO si zo svojich členov volí predsedu
a revízna komisia predsedu revíznej komisie. Na návrh predsedu VZO schvaľuje VZO
rozdelenie ďalších funkcií vo výbore.

12. VZO sa schádza podľa potreby, spravidla najmenej raz za 2 mesiace okrem obdobia hlavných
prázdnin. Na základe požiadaviek úsekových dôverníkov alebo podľa potreby sa výbor
schádza a rokuje spolu s úsekovými dôverníkmi.
13. Predseda VZO alebo

ním poverený člen zastupuje odborovú organizáciu ako zástupcu

zamestnancov v orgánoch a komisiách fakulty.
14. Predseda VZO na FTVŠ UK je z titulu tejto funkcie členom Rady predsedov odborových
organizácii na UK.
15. VZO schvaľuje:
a) rozpočet ZO ako aj jeho čerpanie
b) kolektívnu zmluvu na príslušný rok, ako aj jej doplnky a zmeny
c) v prípade uvoľnenia miesta člena VZO kooptuje členov VZO na uvoľnené miesto.
Kooptáciu potvrdí najbližšia členská schôdza alebo konferencia ZO.
d) z každého zasadania VZO sa zhotovuje zápisnica , ktorú tajomník ZO doručí členom VZO
a úsekovým dôverníkom.
16. Okrem členov VZO volí členská schôdza (konferencia) i troch členov revíznej komisie. VZO
a revízna komisia si na svojej prvej schôdzi zvolia svojho predsedu. Táto komisia pracuje
nezávisle od VZO a jej predseda sa môže zúčastňovať na zasadnutiach VZO (nemá však
hlasovacie právo).
Úlohou revíznej komisie je kontrola evidencie, hospodárenia a dodržiavania platných smerníc.
Revízna komisia predkladá o výsledkoch svojej činnosti správu na rokovanie VZO a na
rokovanie členskej schôdze resp. konferencie.

Štvrtá časť
Zásady hospodárenia
1. Základným zdrojom príjmov ZO sú členské príspevky. Výška členského príspevku je 1 %
čistej mesačnej mzdy. Výšku členského príspevku dôchodcov, nezamestnaných, odborárov na
materskej, resp. rodičovskej dovolenke stanovuje pre

príslušný kalendárny rok VZO.

V prípade, že člen ZO čerpá dlhodobé neplatené voľno, môže svoje členstvo prerušiť. Pokiaľ
nepožiada o prerušenie členstva, výška členského príspevku sa mu stanoví vo výške
priemerného príspevku za posledných 12 mesiacov. Pokiaľ si členské príspevky nevyrovná
do 2 mesiacov od začiatku čerpania neplateného voľna, jeho členstvo sa mu automaticky
prerušuje na obdobie jeho neplateného voľna.
2. VZO odvádza odvody z členských príspevkov na Radu predsedov odborových organizácií na
UK, resp. na Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy v stanovenej výške podľa zásad
schválených zjazdom OZ PŠaV .

3. Okrem členských príspevkov môže mať ZO aj ďalšie príjmy, resp. dary, ktoré sú súčasťou
Fondu členských príspevkov (ďalej len FČP) a sú riadne evidované a rozpočtované vo FČP.
FČP je určený v zásade len pre členov ZO.
4. VZO schvaľuje začiatkom kalendárneho roka rozpočet FČP, ako aj zásady hospodárenia
s FČP, ktorý sa zostavuje podľa platných Smerníc OZ PŠaV. Každé čerpanie rozpočtu
schvaľuje VZO.
5. Revízna komisia uskutoční každoročne kontrolu

čerpania rozpočtu za predchádzajúci

kalendárny rok a predkladá túto správu o kontrole VZO.

Piata časť
Záverečné ustanovenia
1. Zánik ZO môže schváliť členská schôdza uznesením schváleným nadpolovičnou časťou
prítomných

členov

a v prípade

konania

konferencie

uznesením

nadpolovičnou časťou prítomných delegátov.
2. Stanovy schválené na konferencii ZO OZ PŠaV FTVŠ UK dňa 28.2.2013

schváleným

