
 
Stanovy  

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
 

Prvá časť 
 

Názov, poslanie a sídlo Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  

 
Článok 1 

 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej len zväz) je odborovo-
profesijný zväz odborových organizácií (ďalej len základná organizácia), zamestnancov 
a občanov bez rozdielu profesie, pohlavia, rasy, národnosti, náboženského vyznania 
a politickej príslušnosti, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a so stanovami zväzu. 
Vytvorený je na základe slobodného odborového združovania. Zväz môže združovať aj 
záujmové, profesijné a iné subjekty pôsobiace v oblasti školstva a vedy, prípadne iných 
rezortov, ktoré sa stotožňujú s cieľmi, programom a so stanovami zväzu (ďalej len člen). 

2. Zväz je nezávislá, samostatná právnická osoba. 
3. Zväz rešpektuje právo občanov a zamestnancov združovať sa a zakladať základné 

organizácie, ako aj na základe vlastného rozhodnutia stať sa členom zväzu. 
 

Článok 2 
 

Poslanie zväzu 
1. Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Úlohou     
    organizácií a orgánov zväzu je zabezpečovať práva svojich členov a podporovať a chrániť  
    ich zákonné záujmy a záujmy chránené právom. 
2. Zväz, jeho organizácie a orgány plnia svoje úlohy najmä tým, že: 

a) majú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávať spoločenskú 
kontrolu v prípadoch a veciach stanovených právnymi predpismi, 

b) uzatvárajú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dohody o spolupráci, kolektívne zmluvy a 
podľa svojich možností pomáhajú odstraňovať príčiny sociálnych neistôt svojich členov, 

c) umožňujú svojim členom zúčastňovať sa na kontrole dodržiavania pracovnoprávnych 
predpisov ich zamestnávateľom alebo príslušným orgánom štátnej správy, alebo 
samosprávy, vyžadujú od zamestnávateľa plnú informovanosť a včas informujú členskú 
základňu o odborárskych veciach a iných aktuálnych súvislostiach, 

d) umožňujú svojim členom zúčastňovať sa na príprave a tvorbe najmä pracovnoprávnych 
predpisov a na riešení zásadných otázok týkajúcich sa ich oprávnených záujmov, 

e) umožňujú svojim členom zúčastňovať sa na realizácii a kontrole odborárskeho života a 
vyjadrovať sa k zásadným otázkam odborárskej činnosti, 

f) 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, 

g) zabezpečujú a uskutočňujú spoluprácu s domácimi a so zahraničnými odborovými 
centrálami, organizáciami, právnickými i fyzickými osobami, 

h) zriaďujú, prevádzkujú a rušia účelové organizácie alebo zariadenia na zabezpečovanie 
svojej činnosti, 



i/ organizujú a uskutočňujú vzdelávacie aktivity,  
j) vydávajú periodické i neperiodické publikácie za podmienok stanovených právnymi 

predpismi, 
k) 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, 

l) 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 na 
zmiernenie mimoriadne zlej sociálnej situácie svojich členov alebo návratnú bezúročnú 
peňažnú pôžičku podľa príslušných predpisov a kolektívnych zmlúv. 

 
Článok 3 

 

Sídlo zväzu 
    Sídlom zväzu je Vajnorská č. 1, 815 70 Bratislava. 

 
 

Druhá časť 
 

Štruktúra a orgány zväzu 
 

Článok 4 
 

Člen základnej organizácie 

 
1.  Členstvo v základnej organizácii a vo zväze je dobrovoľné. Podmienkou vzniku členstva je 

písomná žiadosť o prijatie za člena, v ktorej sa uchádzač o členstvo zaväzuje dodržiavať 
stanovy zväzu a základnej organizácie a spolupracovať na realizácii programu základnej 
organizácie a zväzu. 

2. O prijatí alebo neprijatí za člena rozhodne výbor základnej organizácie v lehote 10 dní od 
prijatia žiadosti a výsledok bezodkladne oznámi žiadateľovi.  

3. Členstvo v základnej organizácii zaniká: 
 a) na základe písomného oznámenia člena o skončení členstva, 

b) rozhodnutím členskej schôdze (konferencie) alebo rady zväzu podľa čl. 9 ods. 3 písm. f) 
pre porušovanie stanov alebo neplnenie povinností člena, 

 c) úmrtím člena, 
 d) zrušením alebo zánikom základnej organizácie. 
4 . Člen má právo: 

a) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov zväzu a orgánov základnej organizácie, ak sa rokuje 
o jeho osobe, 

b) zúčastňovať sa na členských schôdzach (konferenciách) základnej organizácie, ktorej je 
členom, 

c) vyžadovať účinnú ochranu od zväzu na obhajobu svojich zákonných záujmov 
vyplývajúcich z pracovného pomeru, ak jeho členstvo vo zväze trvá neprerušene aspoň 
dva mesiace, 

d) vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov a orgánov zväzu a základnej organizácie, ktorej je 
členom, 

e) podávať návrhy na zlepšenie činnosti zväzu a základnej organizácie, ktorej je členom, 
f) voliť a byť volený do orgánov zväzu prostredníctvom delegátov zjazdu zväzu alebo 

príslušných orgánov zväzu. Do orgánov základnej organizácie nemôže byť volený člen, 



ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu zamestnávateľa, 
g) využívať výhody poskytované zväzom.  

5. Člen základnej organizácie je povinný: 
a) spolupracovať na realizácii programu základnej organizácie a zväzu,  
b) dodržiavať stanovy zväzu a základnej organizácie, 
c) pravidelne platiť členské príspevky v stanovenej výške. 

 
Článok 5  

 

Základné organizácie 

 
1. Založenie základnej organizácie sa riadi zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, 

v znení neskorších predpisov. Prípravný výbor má najmenej troch členov. Základná 
organizácia vznikne a nadobudne právnu subjektivitu zaevidovaním na Ministerstve vnútra 
SR. 

2. Základná organizácia, ak jej stanovy neurčujú jej štruktúru inak, má zriadené svoje orgány: 
- členská schôdza (konferencia) je najvyšší orgán základnej organizácie, ktorý rozhoduje o 

zásadných otázkach základnej organizácie, najmä o jej založení a zrušení, štruktúre, 
prijímaní vnútorných predpisov, o voľbe funkcionárov a členov revíznej komisie do 
orgánov základnej organizácie a o ich odvolaní; o zriadení rady základných organizácií a 
o členstve v nej, o zrušení členstva v základnej organizácii, o výške členského príspevku 
pre základnú organizáciu, 

-  výbor základnej organizácie, ktorý je štatutárnym orgánom základnej organizácie, je 
príslušným odborovým orgánom vo vzťahu k zamestnávateľovi podľa ustanovení 
pracovnoprávnych predpisov. Má najmenej troch členov. Funkčné obdobie členov výboru 
je štvorročné. Rozhoduje o riešení otázok, ktoré neprislúchajú členskej schôdzi. Výbor 
zvoláva členskú schôdzu najmenej jedenkrát ročne. Na členskej schôdzi (konferencii) 
predkladá správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, návrh plánu 
činnosti a návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok.  

   Výbor zodpovedá za realizáciu uznesení členskej schôdze (konferencie), za riadny chod 
základnej organizácie a za dodržiavanie zákonnosti v činnosti základnej organizácie. Na 
čele výboru je predseda. O spôsobe voľby predsedu rozhoduje členská schôdza 
(konferencia). Predseda výboru zodpovedá za realizáciu uznesení výboru. Predseda 
zvoláva zasadnutie výboru podľa potreby a vedie jeho rokovanie. V prípade, že predseda 
výboru napriek žiadosti členov výboru odmietne zvolať zasadnutie výboru, môže 
zasadnutie zvolať aj člen výboru. Predseda výboru má podpisové právo. Za základnú 
organizáciu a výbor podpisuje dokumenty tak, že k pečiatke napíše čitateľne svoje meno, 
priezvisko, funkciu a pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

3. Základné organizácie majú samostatnú právnu subjektivitu a nie sú organizačnými 
jednotkami zväzu. Základné organizácie sú povinné písomne informovať zamestnávateľa 
o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov výboru 
základnej organizácie. Základné organizácie môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa do 
výšky svojho majetku, s ktorým hospodária. Hospodárenie základnej organizácie kontroluje 
jej revízna komisia, ktorú volí členská schôdza. Hospodárenie s príspevkom, ktorý 
základnej organizácii poskytol zväz, ako aj správnosť odvodov členských príspevkov na 
zväz kontrolujú aj revízori účtov zväzu a zamestnanci zväzu na základe poverenia 
predsedníctva zväzu. V prípade zániku základnej organizácie rozhoduje o naložení s jej 
majetkom členská schôdza. Nehnuteľný majetok, ktorý základná organizácia neusporiada, 
sa prevedie na zväz. 

4. Základné organizácie delegujú svoju právomoc na zväz a jeho orgány v záujme centrálneho 



zabezpečovania úloh zväzu vo vzťahu k zahraničným odborovým centrálam a ústredným 
orgánom štátnej správy, v záujme jednotnej koordinácie a metodického usmerňovania 
základných organizácií a v záujme hospodárneho nakladania s majetkom zväzu s cieľom 
jeho racionálneho využitia v prospech členov. Rozsah delegovaných právomocí je určený 
v článkoch VII. až XIV. týchto stanov.  

 
Článok 6 

 

Rady základných organizácií 

 
1. Na zabezpečenie plnenia spoločných úloh a realizáciu činností vo vzťahu k riadiacim 

orgánom zamestnávateľa, k územným orgánom štátnej správy alebo samosprávy môžu 
základné organizácie po vzájomnej dohode zriadiť radu základných organizácií zväzu 
(ďalej len rada). Rada má právnu subjektivitu, ktorú získa zaevidovaním na Ministerstve 
vnútra SR. 

2. Rada je zložená zo zástupcov základných organizácií, ktorých schvaľuje členská schôdza 
(konferencia) základnej organizácie. 

3. Postavenie, činnosť, právomoc a štruktúru rady stanovia základné organizácie v dohode o 
zriadení rady a v stanovách rady. 

4. Na čele rady je predseda. Spôsob jeho voľby určujú stanovy rady. 
5. Ak rada, ktorá má vlastný majetok, zanikne, jej majetok prechádza na základné 

organizácie, ktoré ju zriadili, v zmysle dohody o zriadení rady a stanov rady. 
6. Hospodárenie rady a správnosť vykonávania finančných operácií kontroluje jej revízna 

komisia. Hospodárenie s príspevkom, ktorý rade poskytol zväz, nakladanie s majetkom 
zväzu, ktorý rada využíva, kontrolujú aj revízori účtov zväzu a zamestnanci zväzu na 
základe poverenia predsedníctva zväzu 

 
Článok 7 

 

Zjazd zväzu 

 
1. Zjazd zväzu (ďalej len zjazd) je najvyšším zväzovým orgánom.  
2. Zjazd schvaľuje: 

a) ciele a program zväzu na príslušné obdobie 
b) stanovy zväzu 
c) predpisy upravujúce hospodárenie a finančnú činnosť zväzu, 
d) správu o plnení programových cieľov určených predchádzajúcim zjazdom,  
e) správu o hospodárení s majetkom zväzu za uplynulé volebné obdobie, 
f) rokovací poriadok rady zväzu.  

3. Zjazd rozhoduje: 
a) o zrušení zväzu a o rozdelení majetku zväzu alebo o jeho prevode na nástupnícke 

organizácie, 
b) o vnútornej a medzinárodnej orientácii zväzu, 
c) volí a odvoláva predsedu zväzu a na návrh združení zväzu (ďalej len združenie) volí a 

odvoláva podpredsedov zväzu tak, ako sa to uvádza v čl. 12 ods. 3, 
d) o výške členského príspevku na činnosť zväzu a na činnosť rád. 

4. Hlasovacie právo na zjazde majú iba delegáti zjazdu.  
5. Zjazd zvoláva rada zväzu do 4 rokov od predchádzajúceho zjazdu, najneskôr do konca 

príslušného kalendárneho roka. Rada zväzu môže rozhodnúť o posune termínu zjazdu 
najviac o jeden rok. 



 
Článok 8 

 

Revízori účtov zväzu 

 
1. Revízori účtov zväzu (ďalej len revízori) kontrolujú hospodárenie s majetkom zväzu, 

dodržiavanie schváleného rozpočtu, správnosť vykonávania finančných operácií a vedenia 
účtovníctva. 

2. Revízori sú traja. Každé združenie zväzu navrhuje jedného revízora. Revízori volia 
spomedzi seba predsedu.  

3. Revízori predkladajú rade zväzu najmenej raz ročne správu o svojej činnosti. Správu o 
hospodárení s majetkom zväzu za volebné obdobie predkladajú zjazdu. 

 
Článok 9  

 

Rada zväzu 

 
1.Rada zväzu je najvyšším orgánom zväzu v období medzi zjazdmi zväzu. Radu zväzu tvoria 

zástupcovia združení zväzu, pričom počet zástupcov združenia v rade zväzu je podiel počtu 
členov združenia a čísla 1 800, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo podľa matematických 
pravidiel. Prepočet počtu zástupcov jednotlivých združení v rade zväzu sa vykonáva k 1. 1. 
bežného roka na základe stavu členskej základne zisteného k 30. 9. predchádzajúceho roka.  
Členom rady zväzu okrem zástupcov jednotlivých združení je aj predseda zväzu a 
podpredsedovia zväzu. 

2. Rada zväzu zabezpečuje realizáciu uznesení zjazdu, kontroluje ich plnenie a prerokúva 
správy a rozhodnutia predsedníctva zväzu. 

3. Rada zväzu, ako príslušný ústredný (vyšší) odborový orgán, rozhoduje hlasovaním o 
týchto zásadných otázkach činnosti zväzu: 

a) zriadení odborných komisií a iných orgánov zväzu a zásadách ich činnosti,  
b) určení podmienok konania zjazdu, 
c) zapojení zväzu do generálneho štrajku,  
d) vyhlásení celozväzového štrajku, 
e) zapojení zväzu do činnosti medzinárodných organizácií, 
f) zrušení členstva vo zväze pre porušovanie stanov zväzu, programu alebo pre neplatenie 
členského,  

g) poverení člena zväzu vykonávať funkciu revízora účtov, 
h) členstve zväzu  v odborových centrálach, 
i) zástupcoch zväzu do orgánov iných inštitúcií a na rokovania so sociálnymi partnermi,  

 j) obsahu kolektívnych dohôd, kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dohôd o spolupráci 
zväzu so sociálnymi partnermi, 

k) vykonaní mimoriadnej revízie hospodárenia zväzu, 
   l) použití prostriedkov rezervného a štrajkového fondu, 

m) ďalších zásadných otázkach a stanoviskách, týkajúcich sa činnosti zväzu. 
4. Rada zväzu schvaľuje: 
a) rozpočet zväzu na príslušný rok a jeho zmeny, 
b) zmeny a doplnky smernice pre hospodárenie a finančnú činnosť zväzu, 
c) výsledky hospodárenia zväzu a správu o stave majetku zväzu za príslušné obdobie,  
d) platový poriadok zväzu, 
e) rokovací poriadok predsedníctva zväzu, 
f) organizačný poriadok úradu zväzu, 



g) zásady použitia prostriedkov podporného fondu, 
h) správu o stave BOZP v príslušnom roku, 
i) správu o zahraničných služobných cestách za príslušný rok. 
 
5. V období medzi zjazdmi volí a odvoláva predsedu zväzu rada zväzu. Funkcionár zväzu 
môže byť odvolaný z týchto dôvodov: 
a) prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie (bezúhonnosť, členstvo vo zväze), 
b) dopustí sa trestného činu (nie len úmyselného), 
c) závažným spôsobom poruší všeobecne záväzný právny predpis, 
d) porušuje stanovy zväzu, 
e) jeho konanie je v rozpore s cieľmi a programom zväzu, 
f) ak nemôže vykonávať funkciu alebo sa funkcie vzdá. 
 
6. Spôsob rokovania rady zväzu podrobnejšie upravuje jej rokovací poriadok schválený 

zjazdom zväzu. Rada zväzu sa schádza najmenej trikrát do roka. 
 
 

Článok 10 
 

Odborné komisie zväzu 

 
1. Na zabezpečenie úloh, prípravu expertíz a koordináciu činnosti zväzu môže rada zväzu 

zriaďovať odborné a koordinačné komisie, do ktorých deleguje každé združenie zväzu 
svojich zástupcov. 

2. Činnosť komisie sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje rada zväzu. 
 
 

Článok 11 
 

Predsedníctvo zväzu 

 
1. Predsedníctvo zväzu (ďalej predsedníctvo) je štatutárny orgán zväzu, ktorý riadi činnosť 

zväzu a koná v jeho mene. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach zväzu, pokiaľ 
nie sú týmito stanovami, alebo rozhodnutím rady zväzu vyhradené do pôsobnosti iného 
orgánu zväzu. Predsedníctvo zabezpečuje plnenie uznesení zjazdu a rady zväzu 
a zodpovedá zaň. Predsedníctvo zväzu tvorí predseda zväzu, predsedovia združení zväzu 
a dvaja zástupcovia každého združenia zväzu.  

2. Predsedníctvo rozhoduje o týchto činnostiach a vykonáva ich:  
a) rozpracúva programové ciele zväzu schválené zjazdom zväzu, 
b) zabezpečuje realizáciu rozpracovaných programových cieľov zväzu,  
c) predkladá rade zväzu návrh rozpočtu zväzu na príslušný rok, 
d) rozhoduje o prípadných presunoch medzi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu 

zväzu na základe návrhov združení zväzu,  
e) prerokúva výsledky hospodárenia s majetkom zväzu a prijíma opatrenia v tejto oblasti, 
f) každoročne predkladá rade zväzu ročnú správu o plnení rozpracovaných úloh 

programových cieľov zväzu, o činnosti zväzu a o plnení rozpočtu zväzu na príslušný rok, 
g) schvaľuje plán činnosti pre oblasť BOZP,  
h)  schvaľuje plán zahraničných služobných ciest funkcionárov a zamestnancov zväzu, 

   ch) realizuje úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce zväzu, 
 i) rozhoduje o poskytnutí finančného príspevku neziskovým organizáciám, nadáciám 



a usporiadateľom školských akcií, 
 j) rozhoduje o vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku zväzu, 
 k) pripravuje stanoviská zväzu k zásadným otázkam, týkajúcim sa činnosti zväzu, 
 l) rozhoduje o užívaní majetku zväzu inými subjektmi. 
3. Spôsob rokovania predsedníctva podrobnejšie upravuje jeho rokovací poriadok schválený 

radou zväzu. 
 

Článok 12 
 

Funkcionári zväzu 

 
1. Predseda zväzu reprezentuje zväz. Za zväz a predsedníctvo podpisuje dokumenty tak, že 

k pečiatke napíše čitateľne svoje meno, priezvisko, funkciu a pripojí svoj vlastnoručný 
podpis. Predsedu zväzu volí a odvoláva zjazd na návrh základných organizácií. 

2. Podpredsedovia zväzu, ktorí sú aj predsedami združení zväzu, reprezentujú príslušné 
združenia zväzu a zastupujú združenia v celom rozsahu pôsobnosti v súlade s 
rozhodnutiami najvyššieho orgánu združenia zväzu. Zastupujú zväz vo vymedzenej oblasti 
v súlade s rozhodnutiami najvyšších orgánov zväzu. 

3. Podpredsedov zväzu volia a odvolávajú delegáti zjazdu zväzu podľa príslušnosti 
k jednotlivým združeniam zväzu na návrh základných organizácií podľa príslušnosti k 
združeniu zväzu. 

4. Predseda a podpredsedovia zväzu sú vo zväze v pracovnom pomere. Predseda 
a podpredsedovia zväzu môžu byť vo funkcii najviac 3 volebné obdobia po sebe. 

 
Článok 13  

 

Združenia zväzu 

 
1. Združenia zväzu (ďalej len združenia) sú autonómne, rovnocenné profesijno-odborové 
orgány zväzu, ktoré zabezpečujú realizáciu profesijno-odborových záujmov vo vymedzenej 
oblasti. 
 
2. Zväz má zriadené tieto združenia: 
- Združenie základného školstva 
- Združenie stredného školstva 
- Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií 
 
3. Združenia a jeho orgány rozhodujú o týchto činnostiach a vykonávajú ich: 

a) vypracúvajú, prerokúvajú a schvaľujú plán svojich akcií, aktivít a rozpočet združenia na 
príslušný rok,  

b) prerokúvajú odborné a profesijné záujmy členskej základne združenia; na zabezpečenie 
profesijných záujmov a riešenie ich problémov môžu združenia vytvárať profesijné 
sekcie,  

c) spracúvajú a predkladajú príslušným orgánom zväzu stanoviská k právnym a zväzovým 
predpisom, zúčastňujú sa na pripomienkových konaniach k týmto predpisom, 

d) formulujú, obhajujú a presadzujú oprávnené požiadavky členov základných organizácií 
a individuálnych členov zväzu vo svojej oblasti, 

e) zastupujú záujmy rád základných organizácií v rozsahu delegovaných právomocí,  
f) koordinujú základné organizácie v oblasti odborovej činnosti, 
g) metodicky usmerňujú základné organizácie v oblasti odborovej činnosti, 



h) rozhodujú o výške platu funkcionárov a zamestnancov pôsobiacich v radách základných 
organizácií v súlade s platovým poriadkom zväzu schváleným radou zväzu a svoje 
rozhodnutia predkladajú predsedovi zväzu na realizáciu, 

i) rozhodujú o vymenovaní zástupcov združenia za člena rady zväzu, člena predsedníctva 
zväzu a navrhujú revízora zväzu. 
. 

4. Podpredsedov zväzu a predsedov združení v období medzi zjazdmi volí a odvoláva orgán 
určený v štatúte príslušného združenia. Funkcionár zväzu môže byť odvolaný z týchto 
dôvodov:  

a) prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie (bezúhonnosť, členstvo vo zväze), 
b) dopustí sa trestného činu (nie len úmyselného), 
c) závažným spôsobom poruší všeobecne záväzný právny predpis, 
d) porušuje stanovy zväzu, 

  e) jeho konanie je v rozpore s cieľmi a programom zväzu, 
     f) ak nemôže vykonávať funkciu alebo sa funkcie vzdá. 
 
5. Štruktúru a zloženie orgánov združenia a ich činnosť určí štatút príslušného združenia. 
 

 
Článok 14 

 

Úrad zväzu 
1. Na zabezpečenie chodu svojich orgánov, na odbornú a metodickú činnosť má zväz zriadený 

Úrad zväzu. 
 
2. Štruktúru Úradu zväzu upravuje organizačný poriadok zväzu, ktorý vydá predseda zväzu po 

schválení radou zväzu. 
 

Tretia časť 
 

Článok 15  
 

Zásady hospodárenia 

 
1. Zdrojom financovania činnosti zväzu a jeho orgánov sú podiely z členských príspevkov, 

majetok a príjmy súvisiace s činnosťou a hospodárením zväzu. 
2. Zväz má zriadené tieto účelové fondy: rezervný fond, podporný fond a štrajkový fond, s 

ktorými sa hospodári v zmysle smernice pre hospodárenie a finančnú činnosť zväzu.  
3. Hospodárenie zväzu sa riadi rozpočtom, schváleným na príslušný rok. Rozpočet vychádza z 

plánu úloh a činnosti zväzu a jeho orgánov na príslušný rok.  
4. Kontrolu hospodárenia s majetkom zväzu vykonávajú revízori zväzu. 
5. Otázky hospodárenia podrobnejšie upravuje smernica pre hospodárenie a finančnú činnosť 

zväzu.  
 

 
Článok 16 

 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Spôsob rokovania a rozhodovania kolektívnych orgánov zväzu upravujú ich rokovacie 

poriadky. 



2. Stanovy zväzu vykladá rada zväzu. 
3. Tieto stanovy schválil zjazd uznesením C.11 a nadobúdajú platnosť a účinnosť 26. 11. 

2011. Týmto dňom strácajú platnosť a účinnosť stanovy zväzu schválené zjazdom dňa 23. 
11. 2007. 


