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                                Š T A T U T                                          

Základnej organizácie odborového zväzu PŠaV  F BERG Technickej univerzity                  

v  Košiciach 

 

                                                               I. 

                                                 Úvodné ustanovenia 

 

1. Základným otvoreným článkom odborov na F BERG je základná organizácia /ZO/. 

Základná organizácia rozhoduje o konkrétnej náplni svojej činnosti, hospodárení a 

spôsobe  volieb prostredníctvom členskej schôdze alebo konferencie. Základná 

organizácia je právny subjekt. 

 

2. Základná organizácia odborov F BERG je  členom Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku /OZ PŠaV/, ktorý je budovaný na demokratickom 

zväzovom princípe ako otvorený systém. Združuje pracovníkov vedy a školstva bez 

ohľadu na politickú a štátnu príslušnosť, národnosť, náboženské vyznanie, rasu, 

pohlavie, pracovné zaradenie, ako aj bez ohľadu na ich členstvo v inej organizácii. 

 

3. Názov a sídlo: Základná organizácia OZ PŠaV  fakulty baníctva, ekológie, riadenia a 

geotechnológií /F BERG/  Technickej univerzity v Košiciach / ZO OZ PŠaV  F BERG 

TU / , Park Komenského 19, 043 84 KOŠICE. 

 

4. Poslaním ZO je vyjadrovať, uspokojovať a chrániť oprávnené záujmy svojich členov. 

Toto poslanie plní najmä tým, že: 

- je partnerom v rozhodovaní vo vymedzenej oblasti vedeniu F BERG a TU, 

- dôsledne obhajuje a presadzuje sociálne, ekonomické, pracovné a kultúrne záujmy 

svojich    členov s využitím všetkých zákonných prostriedkov, vrátane štrajku, 

- sleduje vývoj životnej úrovne  členov základnej organizácie a požaduje od príslušných 

organov  opatrenia na odstránenie  nežiaducich javov, 

- poskytuje právnu pomoc  a podporu, ako aj ochranu svojich členov, 

- zabezpečuje poradenskú službu pre členov základnej organizácie v oblasti pracovno 

právnej a sociálnej, 

- uzatvára kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom. 

 

                                                               II. 

                                Členstvo v  základnej organizácii OZ PŠaV 

 

1. Nové členstvo v odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy vzniká na základe 

osobnej prihlášky. 

2. Členstvo v bývalom ROH sa zaratáva ako členstvo v OZ PŠaV od vstupu do ROH. 

3. Členstvo v ZO OZ PŠaV sa môže prerušiť na žiadosť člena. 

4. Členstvo v ZO OZ PŠaV zaniká: 

     - vystúpením člena, 

   - rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení pre neplnenie povinnosti člena za obdobie 

minimálne 6 mesiacov, 

- úmrtím člena. 
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5. Členstvo v OZ nezaniká: 

     - pokiaľ si člen platí udržiavací poplatok / pri odchode do dôchodku, na materskú 

dovolenku, pri dlhodobej praceneschopnosti, pri strate zamestnania/. 

 

 

                                                      I I I. 

                            Práva členov základnej organizácie   

 

1. Zúčastňovať sa rokovaní členských schôdzi, resp. konferencii /ak bol zvolený za 

delegáta/ svojej odborovej organizácie. 

 

2. Voliť a byť volený do všetkých orgánov OZ PŠaV. 

 

3. Vyjadrovať sa k problematike odborárskej práce na odborových schôdzach a 

podávať vlastné návrhy na opatrenia základnej organizácie a odborového zväzu. 

 

4. Ako delegát alebo hosť na konferenciách a zjazdoch OZ PŠaV vyjadrovať sa k 

činnosti všetkých orgánov a funkcionárov. 

 

5. Požadovať účinnú ochranu od orgánov ZO a OZ PŠaV pred postihom za vyjadrenie 

svojho kritického postoja ako zamestnanca, obhajobu svojich práv, vyplývajúcich z 

pracovného pomeru a v prípade porušovania platných predpisov zo strany 

zamestnávateľa. 

 

6. Byť prítomný na rokovaniach orgánov ZO a OZ  PŠaV  na všetkých stupňoch, pokiaľ 

sa rozhoduje o jeho osobe. 

 

7. Odvolať sa proti ukončeniu členstva na RADU ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ OZ 

PŠaV  TU v Košiciach / RADA ZO TU/. 

 

8. Využívať všetky výhody poskytované odborovým zväzom PŠaV na Slovensku. 

 

9. Zástupca ZO má právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia F BERG podľa príslušnej 

kolektívnej zmluvy. 

 

10. Nezamestnaní, dôchodcovia, dlhodobo práceneschopní, ženy /muži/ na materskej 

dovolenke majú rovnaké práva ako ostatní členovia ZO. 

 

11. Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní zúčastňovať sa štrajku. 

 

12. V sporných otázkach mzdových a pracovných má člen ZO právo obrátiť sa 

prostredníctvom úsekového dôverníka alebo priamo na výbor ZO a žiadať riešenie. 

 

13. V nezavinených ťažkých finančných situaciach /strata zamestnania, živelná 

pohroma, dlhodobá pracovná neschopnosť, ťažké ublíženie na zdraví, smrť partnera/ 

požadovať podporu z fondu ZO a OZ PŠaV. 
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                                                                    IV. 

                                        Povinnosti člena základnej organizácie       

 

1. Dodržiavať stanovy OZ PŠaV a štatút ZO. 

 

2. Platiť členské príspevky v určenej výške. 

 

 

                                                          V. 

                                      Zásady činnosti základnej organizácie 

 

1. Zásady činnosti základnej organizácie vychádzajú z demokratických princípov. 

 

2. Pre všetky orgány základnej organizácie sú záväzné všeobecné právne  normy  

upravujúce právomoci a pôsobnosť odborových orgánov /Zákonník práce, Zákon o 

kolektívnom vyjednávaní, Generálna dohoda, Vyššia kolektívna zmluva, Stanovy OZ 

PŠaV, štatút ZO, prípadne iné interné normy/. 

 

3. ZO samostatne rozhoduje o konkrétnej náplni svojej činnosti, o vnútornej štruktúre, 

hospodárení, spôsobe volieb a ďalších činnostiach. ZO schvaľuje štatút ZO F BERG, 

volí na členskej schôdzi členov výboru ZO a odvoláva ich z funkcie, schvaľuje ročný 

finančný rozpočet, predkladaný výborom ZO F BERG, kontroluje jeho využitie a 

deleguje zástupcu do RADY ZO OZ  PŠaV TU.  

 

4. ZO deleguje niektoré svoje právomoci na RADU ZO OZ PŠaV TU v súlade                 s 

príslušnou KZ. 

 

5. Orgány ZO a jednotliví funkcionári výboru ZO sa zodpovedajú za svoju činnosť 

členom ZO. 

 

6. Na prijatie platných uznesení zo zasadaní členskej schôdze, výboru ZO a odborových 

úsekov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

 

7. ZO zverejňuje a zasiela zápisy zo svojich rokovaní na jednotlivé odborové úseky  a 

RADU ZO OZ PŠaV TU. 

 

8. Každý orgán ZO je povinný pozvať na svoje rokovanie člena ZO, ak sa v organe 

rokuje  o jeho osobe. 

 

9. Mandát voleného funkcionára ZO zaniká odstúpením, odvolaním z funkcie, 

odchodom do iného odborového zväzu a úmrtím. 

 

10. Všetky vecné kompetenčné spory medzi jednotlivými orgánmi alebo orgánom a 

členom ZO rieši RADA ZO OZ PŠaV. 

 

11. Všetky vyššie odborové orgány majú funkciu zásadne koordinačnú, metodickú a 

informačnú. Zjednocujú názory a požiadavky   odborových orgánov nižších stupňov a 

tieto presadzujú voči rezortným orgánom a organizaciam a konfederácii odborových 

zväzov /KOZ 
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                                                             VI.                               

                                            Organizačná štruktúra 

 

1. Je koncipovaná na princípoch: 

    - vzťahu k zamestnávateľovi, 

    - voliteľnosti funkcionárov zdola nahor, 

    - priamej zodpovednosti zvolených orgánov a funkcionárov členskej základni, ktorá 

ich zvolila. 

 

2. Základná organizácia má právnu subjektivitu. Vytvára si svoje samostatné orgány. 

Najvyšším orgánom je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor ZO alebo viac ako jedna 

tretina členov ZO. Výkonným orgánom ZO je výbor ZO. Výbor ZO zvoláva predseda, 

podpredseda alebo najmenej traja členovia výboru ZO.  

 

3. Výbor ZO je právny subjekt, ktorý je oprávnený navrhnúť a zostaviť skupinu 

zástupcov ZO pre kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy so 

zamestnávateľom. Výbor ZO je samostatným a nezávislým partnerom 

zamestnávateľovi, má všetky práva a povinnosti tlmočiť a obhajovať záujmy 

pracovníkov F BERG v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej, sociálnej starostlivosti a 

ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

 

4. Predstaviteľom výboru ZO je predseda. Predseda a členovia výboru /podpredseda, 

tajomník, hospodár, športový referent, kultúrny referent, referent BOZP/ sú volený z 

členov výboru na schôdzi výboru tajným hlasovaním. Ďalšími členmi výboru ZO sú 

úsekoví dôverníci. Funkčné obdobie je trojročné. Výbor deleguje svojho zástupcu do 

RADY ZO OZ PŠaV. 

 

5. Vnútornú štruktúru ZO tvoria odborové úseky /OU/. 

 

6. Odborový úsek môže byť tvorený najmenej troma členmi ZO OZ PŠaV F BERG. 

 

7. OU zastupuje úsekový dôverník alebo predseda úsekového výboru, ktorí sú volení 

členskou schôdzou príslušného úseku. 

 

8. Úsekoví dôverníci alebo predsedovia úsekových výborov vystupujú ako nezávislí 

partneri vedeniu príslušného pracoviska. 

 

                                                             VII. 

                                                 Zásady hospodárenia 

 

1. Základným zdrojom financovania a hmotného zabezpečenia ZO sú členské príspevky. 

Základný zdroj finančného zabezpečenia po kolektívnom vyjednávaní so 

zamestnávateľom môže byť doplnený z FKSP a hospodárskej činnosti.  

 

2. ZO samostatne hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami. 

    Zostavuje vlastný rozpočet, ktorý  schvaľuje  členská schôdza ZO. 
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                                                           VIII. 

                                             Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy medzi ZO a F BERG sú určené  kolektívnou zmluvou, Zákonníkom práce a 

inými ďalšími právnymi predpismi. 

 

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou. 

 

 

V Košiciach dňa 

 

                                                       ................................................... 

                                               predseda výboru ZO OZ PŠaV F BERG  

 

 

 

 

 


