ŠTATÚT
Združenia stredného školstva
Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku

Štrbské Pleso 26. - 28. novembra 2015

ŠTATÚT
Združenia stredného školstva
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Článok 1
Úvodné stanovenia
1. Združenie stredného školstva (ďalej združenie) Odborového zväzu pracovníkov školstva a
vedy na Slovensku (ďalej zväz) je autonómny profesijno-odborový orgán zväzu, ktorý
zabezpečuje realizáciu profesijno-odborových záujmov v oblasti stredného školstva,
špeciálneho školstva, detských domovov a iných subjektov v pôsobnosti združenia.
2. Združenie nemá právnu subjektivitu.
3. Postavenie združenia a jeho úlohy sú určené stanovami zväzu. Štatút združenia určuje aj
štruktúru združenia, zloženie orgánov združenia a ich činnosť.
4. Hospodárenie združenia sa riadi príslušnou Smernicou pre hospodárenie a finančnú
činnosť OZ PŠaV na Slovensku.

Článok 2
Štruktúra združenia
1.
2.

Štruktúra združenia vychádza z jeho postavenia a úloh.
Štruktúru združenia tvoria jeho kolektívne orgány:
- výbor združenia /resp. rozšírený výbor združenia pre prípady uvedené v Článku 3,
odsek 2 písmena f) a g)/,
- profesijné sekcie združenia.

Článok 3
Výbor Združenia
1.
2.

Výbor združenia je najvyšším orgánom združenia medzi zjazdmi.
Výbor združenia:
a) schvaľuje štatút združenia a predkladá ho na schválenie delegátom zjazdu,
b) schvaľuje plán činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia, ciele a program
združenia na príslušný rok a rokovací poriadok združenia na volebné obdobie,
c) schvaľuje správu o činnosti združenia, správu o čerpaní rozpočtu združenia a prijíma
k nim návrhy a opatrenia,
d) formuluje, obhajuje a presadzuje oprávnené požiadavky členov základných
organizácií vo svojej pôsobnosti,
e) zastupuje záujmy rád základných organizácií v rozsahu delegovaných právomocí,
prijíma opatrenia vedúce k stabilizácii členskej základne a prijímaniu nových členov
do zväzu,
f) rozhoduje o odvolaní predsedu združenia z funkcie v období medzi zjazdmi zväzu z
dôvodov uvedených v Článku 5 odsek 3 tohto štatútu. Na prijatie uznesenia o
odvolaní z funkcie predsedu združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov rozšíreného výboru združenia o členov výborov rád základných
organizácií zo všetkých regiónov Slovenska,
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g) volí predsedu združenia v období medzi zjazdmi zväzu. Na zvolenie predsedu
združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru
združenia rozšíreného o členov výborov rád základných organizácií zo všetkých
regiónov Slovenska,
h) prerokúva a zaujíma stanoviská k materiálom rady zväzu,
i) zúčastňuje sa na pripomienkových konaniach k právnym a zväzovým predpisom,
j) spracúva a predkladá príslušným orgánom zväzu stanoviská k právnym a zväzovým
predpisom,
k) koordinuje a metodicky usmerňuje základné organizácie v oblasti odborovej činnosti,
l) rozhoduje o vymenovaní a odvolaní zástupcov združenia v orgánoch zväzu, revízora
účtov a iných orgánov,
m) rozhoduje o výške platu predsedu združenia, predsedov rád základných organizácií a
zamestnancov pôsobiacich v radách základných organizácií v súlade s platovým
poriadkom zväzu a svoje rozhodnutia predkladá predsedovi zväzu na realizáciu,
n) schvaľuje zmeny a doplnky Štatútu Združenia SŠ v období medzi zjazdmi.
3. Členmi výboru združenia sú:
- predseda združenia,
- predsedovia rád základných organizácií stredného školstva,
- vedúci výborov profesijných sekcií,
- pri rozhodovaní podľa odseku 2 písmena f) a g) tohto článku aj členovia výborov
rád základných organizácii stredného školstva zo všetkých regiónov Slovenska.
4. Výbor združenia sa riadi plánom činnosti. Na svoje rokovania si môže prizývať predsedu
zväzu, zástupcov štátnej správy a samosprávy, iných odborových orgánov a ďalších
hostí, ak si to vyžaduje prerokúvaná problematika. Na rokovaní výboru združenia sa
zúčastňujú aj pozvaní odborní pracovníci zväzu a poradcovia zväzu, ktorých prizýva
predseda združenia.
5. Výbor združenia zasadá spravidla pred rokovaním rady zväzu, na požiadanie výboru
sekcie alebo v prípade potreby, najmenej však trikrát ročne.
6. Rokovanie výboru zvoláva a vedie predseda združenia alebo ním poverený člen výboru.
7. Rokovanie výboru združenia môže zvolať aj člen výboru združenia na základe
písomného súhlasu minimálne 2/3 členov výboru združenia.
8. Výbor združenia je schopný uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru
združenia.
9. Výbor združenia si môže zriadiť na plnenie operatívnych úloh pracovné komisie.
10. Členovia výboru sú povinní informovať členskú základňu o rokovaniach výboru a
prijatých rozhodnutiach výboru.

Článok 4
Postavenie a úlohy profesijných sekcií
1. Na zabezpečenie profesijných záujmov vytvára združenie sekcie, ktoré prerokúvajú
odborné a profesijné záujmy členskej základne. Združenie vytvára najmä tieto sekcie:
- sekcia pedagogických zamestnancov gymnázií,
- sekcia pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov,
- sekcia technicko-hospodárskych zamestnancov a robotníckych profesií stredného
školstva,
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

- sekcia zamestnancov detských domovov,
- sekcia zamestnancov školských internátov a zamestnancov školských zariadení,
- sekcia zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení.
Výkonným orgánom sekcie je výbor sekcie. Výbor sekcie tvoria zástupcovia sekcií rád
základných organizácií, ktorých delegujú výbory rád základných organizácií stredného
školstva. Výbor volí vedúceho sekcie. Výbor má spravidla 8 členov.
Výbory sekcií zhromažďujú, prerokúvajú a predkladajú príslušným orgánom a inštitúciám
návrhy a námety na riešenie aktuálnych problémov. Vyjadrujú sa najmä k návrhom
zákonov, vyhlášok a noriem vzťahujúcich sa na činnosť príslušných zamestnancov na
pracovné a životné podmienky svojich členov.
Výbory sekcií zasadajú podľa potreby, najmenej raz ročne.
Výbor sekcie môže zvolať zasadnutie zástupcov sekcií rád základných organizácií.
Rokovanie výboru sekcie zvoláva a vedie jej vedúci. Na tieto rokovania prizýva predsedu
združenia, odborných pracovníkov združenia, zástupcov štátnej správy, samosprávy,
iných odborových orgánov a spoločenských organizácií, ak si to vyžaduje prerokúvaná
problematika.
Výbor sekcie je schopný uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na
platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru
sekcie.
Členovia výboru sekcie sú povinní informovať členskú základňu o rokovaniach výboru a
prijatých rozhodnutiach výboru.

Článok 5
Predseda združenia
1. Na čele združenia je predseda združenia. Postavenie a funkčné obdobie predsedu
združenia je určené stanovami zväzu. Predseda združenia je so zväzom v pracovnom
pomere. O výške pracovného úväzku rozhoduje výbor združenia. Predseda združenia
zodpovedá za svoju činnosť výboru združenia.
2. Predseda združenia najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia výboru združenia, zabezpečuje účasť predsedu zväzu,
pozvaných hostí, pracovníkov a poradcov zväzu, zabezpečuje plnenie rozhodnutí
výboru združenia,
b) pripravuje podklady na rokovanie orgánov združenia, zúčastňuje sa na pracovných
poradách predsedu zväzu, na zasadnutiach rady, predsedníctva zväzu a na
zasadnutiach orgánov regionálnych rád základných organizácií,
c) zúčastňuje sa na pripomienkovom konaní k právnym normám a zväzovým
predpisom týkajúcich sa stredného školstva, špeciálneho školstva, detských domovov
a spracúva k nim stanoviská, ktoré predkladá príslušným orgánom zväzu,
d) navrhuje výboru združenia zvolenie a odvolanie zástupcov združenia do odborových
orgánov a iných inštitúcií,
e) zabezpečuje informačný tok zo zväzu k základným organizáciám,
f) vytvára predpoklady pre spoluprácu základných organizácií a vzájomný tok
informácií medzi nimi,
g) koordinuje akcie uskutočňované zväzom a základnými organizáciami,
h) predkladá výboru združenia návrh rozpočtu združenia a výsledok hospodárenia
združenia za príslušné obdobie,
i) riadi činnosť odborného pracovníka zväzu prideleného združeniu.
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3. Predseda združenia môže byť odvolaný z týchto dôvodov:
a) prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie (bezúhonnosť, členstvo vo zväze),
b) dopustí sa trestného činu (nielen 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.

Článok 6
Koordinačné regionálne orgány základných organizácií
1. Základné organizácie v pôsobnosti združenia si môžu po vzájomnej dohode zriadiť radu
základných organizácií (ďalej len rada), ako ich spoločný orgán na zabezpečovanie
plnenia úloh a obstarávania činnosti vo vzťahu k regionálnym riadiacim orgánom
zamestnávateľa alebo k územným orgánom štátnej správy, samosprávy a k príslušným
zriaďovateľom stredných škôl, špeciálnych škôl, detských domovov a školských
zariadení. Rada nadobudne právnu subjektivitu 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 (štatúte) rady.
4. Na čele rady je predseda, ktorého spôsob voľby upravujú stanovy (štatút) rady.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Štatút združenia vykladá výbor združenia.
2. Tento štatút združenia bol schválený príslušnými delegátmi zjazdu zväzu uznesením dňa
27. 11. 2015. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom 28. 11. 2015.
3. Zrušuje sa platnosť štatútu združenia zo dňa 26. 11. 2011.
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