
STANOVY ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVAZU 
PRACOVNÍKOV SAV PRI ELEKTROTECHNICKOM ÚSTAVE SAV 

 

 1. Základná organizácia ElÚ SAV č.3 (ďalej ZO OZ) je základnou organizáciou 

Odborového zväzu pracovníkov SAV. Jej postavenie a vzťah k Odborovému zväzu určujú 

Stanovy Odborového zväzu pracovníkov SAV. 

 2. Najvyšším orgánom ZO OZ je členská schôdza. Členská schôdza sa zvoláva 

minimálne raz za rok. 

 3. Dĺžka funkčného obdobia sú dva roky, pokiaľ členská schôdza nestanoví inak. 

 4. Členovia ZO OZ sa môžu združovať jednak do záujmových a profesných skupín a 

jednak v rámci pracovných kolektívov (oddelení,projektov). 

 5. V období medzi členskými schôdzami spravuje organizáciu výbor ZO OZ na čele s 

predsedom. Hospodárenie kontroluje revízna komisia. Počet členov výboru určuje členská 

schôdza. 

6. Členov výboru ZO OZ a revíznej komisie volí členská schôdza.Súčasné členstvo vo 

výbore ZO OZ a v revíznej komisii je neprípustné. Revízna komisia je aspoň dvojčlenná. 

 7. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná 1/2 členov (nepočítajú sa 

členovia dlhodobo neprítomní zo služobných dôvodov, dlhodobo chorí, členky na materskej 

dovolenke a pod.). Ak nie je prítomný takýto počet členov, po 15 min. je členská schôdza 

uznášania schopná pri danom počte prítomných členov. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje 

viac ako 50% prítomných. 

 8. Všetky zasadania výboru ZO OZ  sú vždy prístupné všetkým členom ZO OZ. 

 9. Členstvo vo výbore ZO OZ zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) odstúpením - po odstúpení je funkcionár ZO OZ povinný pracovať  vo funkcii až do 

jeho náhrady výborom alebo členskou schôdzou, 

c) odvolaním z funkcie nadpolovičnou väčšinou orgánu, ktorý ho  zvolil. 

 

 ČLENSKÁ SCHÔDZA 

a) Schvaľuje stanovy ZO OZ. 

b) Volí a odvoláva členov výboru ZO OZ a členov revíznej komisie. Títo sú zvolení, ak za 

nich hlasuje viac ako 50% prítomných členov ZO. 

c) Schvaľuje činnosť výboru ZO OZ za predchádzajúce funkčné  obdobie. 

d) Schvaľuje zásady tvorby rozpočtu. 

e) Schvaľuje odmeny funkcionárom ZO OZ. 

f) Rozhoduje o zrušení ZO OZ, prípadne o zlúčení s inou ZO. 

g) Schvaľuje zásady činnosti ZO OZ - zásady hospodárenia a  finančný poriadok, zásady v 

rekreačnej a kultúrno-spoločenskej oblasti a pod. 

h) Rozhoduje o štrajku a o účasti na štrajku. 



 

 VÝBOR ZOOZ 

a) Hospodári s finančnými prostriedkami podľa rozpočtu a podľa  prijatých zásad. 

b) Navrhuje  odmeny a dary členom ZO OZ v súlade s  prijatými zásadami. 

      c) Vyjadruje sa k dokumentom predkladaným výboru ZO OZ  zamestnávateľom a vyššími 

odborovými orgánmi. 

d) Schvaľuje kolektívnu zmluvu. 

e) Schvaľuje zmeny rozpočtu ZO OZ v prípade nevyhnutnej potreby. 

f) Navrhuje zástupcov ZO OZ do vyšších odborových orgánov a  delegátov do Rady 

odborového zväzu pracovníkov SAV. 

g) Rozhoduje o zvolaní členskej schôdze. 

h) Rozhoduje o kooptácii do výboru ZO OZ a do revíznej komisie na  dobu do najbližšej 

členskej schôdze. 

i) Volí predsedu výboru ZO OZ. 

j) Navrhuje odmeny funkcionárom ZO OZ. 

 

 PREDSEDA VÝBORU ZO OZ 

a) Hospodári s finančnými prostriedkami podľa rozpočtu a podľa  prijatých zásad. 

b) Vybavuje bežnú agendu ZO OZ, reprezentuje ZO OZ voči  zamestnavateľovi a voči 

vyšším odborovým orgánom. 

 

 REVÍZNA KOMISIA 

 Pravidelne kontroluje hospodárenie výboru ZO OZ s finančnými  prostriedkami podľa 

rozpočtu a v zmysle prijatých zásad. 

 

  VZŤAH ZOOZ K NEČLENOM 

Výbor ZOOZ zabezpečuje pre nečlenov ZO OZ len tie činnosti, ktorých povinnosť 

zabezpečovania vyplýva zo zákona a zákonných opatrení (Zákonník práce a pod.). 

 

Schválené členskou schôdzou dňa 8.12.1999 

s účinnoťou od 1.1.2000 
 


