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Štatút
Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

lánok 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií ( alej združenie)
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ( alej zväz) ur uje
štruktúru združenia, zloženie orgánov združenia a ich innos .

2. Združenie nemá právnu subjektivitu.
3. Postavenie združenia a jeho úlohy sú ur ené stanovami zväzu.
4. Hospodárenie združenia sa riadi príslušnou smernicou pre hospodárenie a finan nú

innos  zväzu.

lánok 2
Štruktúra združenia

1. Štruktúra združenia vychádza z jeho postavenia a úloh ur ených stanovami zväzu.
2. Štruktúru združenia tvoria jeho kolektívne orgány:

- Plénum združenia,
- Výbor združenia,
- profesijné sekcie združenia.

lánok 3
Plénum združenia

1. Plénum združenia je najvyšším orgánom združenia medzi zjazdmi zväzu.
 Plénum združenia:

a) prerokúva
- zásadné otázky týkajúce sa inností združenia, ktoré zabezpe ujú Výbor združenia,

sekcie združenia, predseda združenia a vyjadruje sa k nim,
- na návrh Výboru združenia štatút združenia a odporú a ho delegátom zjazdu zväzu

na schválenie,
b) schva uje

- ciele a program združenia ako aj ich plnenie,
c) rozhoduje

- o vymenovaní a odvolaní zástupcu združenia v orgánoch zväzu - revízora ú tov,
- na návrh Výboru združenia o zmene ustanovení lánkov štatútu združenia,
- o odvolaní predsedu združenia z funkcie v období medzi zjazdmi zväzu v prípadoch

uvedených v lánku 5, ods. 3 tohto štatútu. Na prijatie uznesenia o odvolaní
predsedu združenia z funkcie je potrebný súhlas dvoch tretín všetkých lenov Pléna
združenia.

d) ur uje
na návrh Výboru združenia k  na delegovanie lenov Pléna združenia z odborových
organizácií vo vecnej pôsobnosti združenia ( alej len „organizácia“),
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e) odporú a
 delegátom zjazdu zväzu, formou výsledku tajného hlasovania, kandidáta na predsedu

združenia,
f) volí

predsedu združenia v období medzi zjazdmi zväzu. Na zvolenie predsedu združenia je
potrebný súhlas dvoch tretín všetkých lenov Pléna združenia.

2. lenmi Pléna združenia sú:
- predseda združenia,
- zástupca organizácie, ktorá uzatvára so zamestnávate om kolektívnu zmluvu,
- delegovaní lenovia organizácií v po te danom k om schváleným Plénom

združenia,
- vedúci profesijných sekcií.
Prehodnotenie po tu lenov Pléna združenia sa vykonáva k 1.1. bežného roka na základe
stavu lenskej základne organizácií k 15.10. predchádzajúceho roka. Organizácie
k tomuto termínu nahlásia predsedovi združenia prípadné zmeny zástupcu
a delegovaných lenov.

3. Plénum združenia zasadá najmenej raz ro ne, zvoláva ho predseda združenia
z rozhodnutia Výboru združenia. Zasadanie Pléna združenia zvolá predseda združenia aj
na základe písomných požiadaviek minimálne jednej tretiny lenov Pléna združenia.
V prípade nevyhnutnosti môže zvola  zasadanie Pléna združenia predseda zväzu.

4. Plénum združenia je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovi ná
vä šina jeho lenov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovi nej vä šiny
prítomných lenov Pléna združenia.

5. Na zasadnutie Pléna združenia sú spravidla pozývaní funkcionári zväzu, poradcovia
a pracovníci zväzu, zástupcovia iných odborových orgánov a hostia, najmä predstavitelia
reprezentácie vysokých škôl a ministerstiev.

lánok 4
Výbor združenia

1. Výbor združenia je výkonným orgánom združenia a riadi jeho innos  medzi
zasadnutiami Pléna združenia. Výbor združenia koná v rozsahu kompetencií daných
združeniam stanovami zväzu a pripravuje rokovanie Pléna združenia. Za svoju innos
zodpovedá Plénu združenia. Na ele Výboru združenia je predseda združenia.

2. lenmi Výboru združenia sú:
- predseda združenia,
- predseda organizácie, ktorá uzatvára so zamestnávate om kolektívnu zmluvu

a zárove  po et lenov v jej pôsobnosti je vä ší než k  na ur ovanie po tu
delegovaných lenov Pléna združenia,

- zvolený zástupca priamo riadených organizácií (PRO).
3. Výbor združenia zasadá najmenej 1 krát za polrok, spravidla pred rokovaním Rady zväzu

a Pléna združenia. Zasadnutie Výboru združenia zvoláva predseda združenia. Predseda
združenia zvolá zasadnutie Výboru združenia aj na požiadanie minimálne jednej tretiny
lenov Výboru združenia. V prípade nevyhnutnosti môže zvola  zasadanie Výboru

združenia predseda zväzu.
V prípade, že sa len Výboru združenia - predseda organizácie, ktorá uzatvára so
zamestnávate om kolektívnu zmluvu, zo závažných dôvodov nemôže zú astni
zasadnutia Výboru združenia, môže jeho organizácia vysla  na zasadnutie Výboru
združenia zástupcu s hlasom rozhodujúcim.
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4.  Výbor združenia je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovi ná
vä šina jeho lenov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovi nej vä šiny
všetkých lenov Výboru združenia.

5.  Na zasadnutie Výboru združenia sú prizývaní predseda zväzu, poradcovia a pracovníci
zväzu a iní hostia ak si to vyžaduje prerokúvaná problematika.

6.  Výbor združenia môže zriadi  na plnenie operatívnych a prierezových úloh pracovné
komisie.

7. Výbor združenia
 a) schva uje

- Ciele a program združenia a plán innosti združenia na príslušný kalendárny rok,
   návrh rozpo tu združenia, správu o erpaní rozpo tu združenia za uplynulý rok
   a prijíma k nim návrhy a opatrenia,
-  rozpo et združenia na príslušný kalendárny rok najneskôr do konca februára

 b) formuluje, obhajuje a presadzuje oprávnené požiadavky lenov základnej organizácie
         (ZO),

c) zastupuje záujmy ZO,
d) prerokúva a zaujíma stanoviská k materiálom Pléna združenia,
e) poverení zástupcovia sa zú ast ujú na pripomienkových konaniach k právnym

a zväzovým predpisom,
f) koordinuje a metodicky usmer uje ZO v oblasti odborovej innosti,
g) rozhoduje o vymenovaní a odvolaní zástupcov združenia v orgánoch zväzu.

8.  Výbor združenia rozhoduje o kritériách odme ovania funkcionárov organizácií a svoje
návrhy predkladá predsedovi zväzu na realizáciu.

lánok 5
Predseda združenia

1.  Na ele združenia je predseda združenia. Predseda združenia je volený delegátmi zjazdu
zväzu. Vo ba predsedu združenia sa riadi volebným poriadkom príslušného zjazdu zväzu.
Predseda združenia zodpovedá za svoju innos  Výboru združenia a Plénu združenia a je
v pracovnom pomere na ustanovený pracovný as alebo na skrátený pracovný as.

2.  Predseda združenia najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia Výboru združenia a Pléna združenia, zabezpe uje ú as

predsedu zväzu, pozvaných hostí, pracovníkov a poradcov zväzu,
b) zabezpe uje plnenie rozhodnutí Výboru združenia a Pléna združenia,
c) zabezpe uje prípravu podkladov na rokovanie orgánov združenia, zú ast uje sa na

pracovných poradách predsedu zväzu, na zasadnutiach Rady zväzu a Predsedníctva
zväzu,

d) zú ast uje sa na pripomienkovom konaní k právnym normám a zväzovým
predpisom a spracúva k nim stanoviská, ktoré predkladá príslušným orgánom zväzu,

e) navrhuje kritériá odme ovania funkcionárov organizácií,
f) navrhuje Výboru združenia zvolenie a odvolanie zástupcov združenia do odborových

orgánov a iných inštitúcií,
g) zabezpe uje informa ný tok zo zväzu k organizáciám,
h) vytvára predpoklady pre spoluprácu organizácií a vzájomný tok informácií medzi

nimi,
i) koordinuje akcie uskuto ované zväzom a organizáciami,
j) predkladá Výboru združenia návrh rozpo tu združenia a výsledok hospodárenia

združenia za príslušné obdobie,
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k) riadi innos  odborného pracovníka zväzu prideleného združeniu.
3. Predseda združenia môže by  odvolaný z nasledovných dôvodov :

a) prestane sp  podmienky na výkon funkcie (bezúhonnos , lenstvo vo zväze),
b) dopustí sa trestného inu (nielen úmyselného),
c) závažným spôsobom poruší všeobecne záväzný právny predpis,
d) porušuje Stanovy zväzu,
e) jeho konanie je v rozpore s Cie mi a programom zväzu,
f) ak nemôže vykonáva  funkciu, alebo sa funkcie vzdá.

lánok 6
Profesijné sekcie združenia

1. Na zabezpe enie profesijných záujmov a riešenie ich problémov môže združenie vytvori
profesijné sekcie združenia:
- pedagogických pracovníkov,
- pracovníkov vedy a výskumu,
- technicko-hospodárskych pracovníkov,
- robotníckych povolaní,
- pracovníkov študentských domovov a jedální,
- iných pracovníkov pod a aktuálnych alebo dlhodobých potrieb združenia.

2. Profesijné sekcie združenia zhromaž ujú, prerokúvajú a predkladajú príslušným
orgánom a inštitúciám návrhy a námety na riešenie aktuálnych problémov. Vyjadrujú sa
najmä k návrhom zákonov, vyhlášok a noriem vz ahujúcim sa na ich innos , na
pracovné a životné podmienky svojich lenov.

3. Profesijnú sekciu združenia tvoria lenovia s rovnakým alebo príbuzným profesijným
zameraním delegovaní organizáciami. Každú organizáciu v profesijnej sekcii združenia
môže zastupova  jeden len organizácie, ak Výbor združenia nerozhodne inak.

4. Profesijnú sekciu združenia vedie vedúci profesijnej sekcie združenia zvolený lenmi
tejto sekcie. Profesijné sekcie združenia zasadajú pod a požiadaviek Výboru združenia.
Zasadnutie profesijnej sekcie združenia zvoláva jej vedúci alebo predseda združenia.

5. Profesijné sekcie združenia sú uznášaniaschopné, ak je na ich zasadnutí prítomná vä šina
lenov profesijnej sekcie združenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas vä šiny

všetkých lenov profesijnej sekcie združenia.
6. Vedúci profesijnej sekcie združenia môže požiada  Výbor združenia o prerokovanie ich

požiadaviek a problémov svojej profesijnej sekcie za jeho prítomnosti.

lánok 7
Univerzitné odborové orgány

1.  Základné organizácie v pôsobnosti jednej vysokej školy si môžu po vzájomnej dohode
zriadi  univerzitnú odborovú organizáciu, kde si stanovia jej štruktúru, postavenie a
právomoci.



5

lánok 8
Závere né ustanovenia

1.  Štatút združenia vykladá Výbor združenia.
2.  Tento štatút združenia bol schválený delegátmi združenia - VII. Zjazdu OZ PŠaV.

Platnos  a ú innos  nadobúda d om 28. novembra 2015.
3.  Zrušuje sa platnos  štatútu združenia zo d a 26. novembra 2011.


