Štatút
Združenia základného školstva
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Štatút Združenia základného školstva (ďalej len „združenie“) Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej len „zväz) určuje štruktúru združenia,
zloženie orgánov združenia a ich činnosť.
2. Postavenie združenia a právomoci jeho orgánov sú určené stanovami zväzu a v článku 2,
tohto štatútu.
3. Združenie nemá právnu subjektivitu.
Článok 2
Postavenie združenia a právomoci jeho orgánov
1. Združenie je autonómny profesijno-odborový orgán zväzu, ktorý zabezpečuje realizáciu
profesijno-odborových záujmov najmä zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom sú mestá a obce. Združenie zastupuje záujmy aj zamestnancov škôl
a školských zariadení iných zriaďovateľov a zamestnancov iných subjektov, ktorí o to
prejavia záujem.
2. Združenie a jeho orgány vykonávajú najmä tieto činnosti:
a) vypracúvajú, prerokúvajú a schvaľujú plán akcií, aktivít a rozpočet združenia na
príslušný rok,
b) prerokúvajú odborové, odborné a profesijné záujmy členskej základne,
c) zúčastňujú sa pripomienkových konaní k právnym a zväzovým predpisom,
d) spracúvajú stanoviská k právnym a zväzovým predpisom a predkladajú ich príslušným
orgánom zväzu,
e) formulujú, obhajujú a presadzujú oprávnené požiadavky členov zväzu vo svojej
pôsobnosti,
f) zastupujú záujmy základných organizácií v rozsahu delegovaných právomocí,
g) koordinujú a metodicky usmerňujú základné organizácie v oblasti odborovej činnosti,
h) rozhodujú o delegovaní a odvolaní zástupcov združenia v orgánoch zväzu,
i) 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.
Článok 3
Štruktúra združenia
1. Štruktúra združenia vychádza z jeho postavenia a úloh.
2. Štruktúru združenia tvoria:
a) predseda združenia
b) plénum združenia
c) výbor združenia
d) profesijné sekcie združenia
e) krajské rady združenia
f) rady základných organizácií

Článok 4
Predseda združenia
1. Na čele združenia je predseda združenia. Postavenie a funkčné obdobie predsedu
združenia je určené stanovami zväzu. Predseda združenia zodpovedá za svoju činnosť
výboru a plénu združenia (ďalej len orgány združenia).
2. Predseda združenia
a) zvoláva a vedie zasadnutia orgánov združenia a zabezpečuje účasť hostí,
b) zabezpečuje plnenie rozhodnutí orgánov združenia,
c) pripravuje podklady na rokovanie orgánov združenia, zúčastňuje sa pracovných porád
predsedu zväzu, je členom rady zväzu a predsedníctva zväzu,
d) zúčastňuje sa pripomienkových konaní k právnym normám a zväzovým predpisom a
spracúva k nim stanoviská, ktoré predkladá príslušným orgánom zväzu,
e) navrhuje odmeny funkcionárom rád základných organizácií, ktoré sú súčasťou
rozpočtu združenia na príslušný rok,
f) navrhuje výboru združenia zástupcov združenia do odborových orgánov a iných
inštitúcií,
g) zabezpečuje informačný tok zo zväzu k základným organizáciám a radám,
h) vytvára predpoklady pre spoluprácu a vzájomný tok informácií medzi združením a
odborovými organizáciami v pôsobnosti združenia,
i) koordinuje akcie organizované zväzom a odborovými organizáciami,
j) predkladá plénu združenia návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu združenia a správu o
hospodárení združenia za príslušné obdobie,
k) riadi činnosť volených funkcionárov a odborných zamestnancov pôsobiacich v rámci
združenia.
3. Funkcia predsedu združenia sa končí:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) úmrtím predsedu,
c) odvolaním predsedu z funkcie,
d) na základe písomnej rezignácie predsedu.
4. V prípade, že predseda združenia z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov nemôže
vykonávať funkciu po dobu viac ako tri mesiace plénum rozhodne o ďalšom postupe.
Článok 5
Plénum združenia
1. Plénum združenia je najvyšším orgánom združenia medzi zjazdmi.
Plénum združenia
a) prerokúva
- správu o činnosti združenia,
- správu o čerpaní rozpočtu združenia
a prijíma k nim návrhy a opatrenia
b) schvaľuje
- plán činnosti združenia,
- rozpočet združenia,
- ciele a program združenia na príslušný rok,

- rokovací poriadok pléna združenia a výboru združenia na volebné obdobie
c) zmeny a doplnky štatútu v období medzi zjazdmi, rozhoduje o odvolaní predsedu
združenia z funkcie v období medzi zjazdmi zväzu z dôvodov uvedených v čl. XIII,
ods. 4 stanov zväzu. Na prijatie uznesenia o odvolaní z funkcie predsedu združenia je
potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov pléna združenia
d) volí predsedu združenia v období medzi zjazdmi zväzu, v prípadoch uvedených v
článku 4, ods. 3 tohto štatútu. Voľba predsedu sa riadi schváleným volebným
poriadkom
e) volí
členov predsedníctva zväzu za združenie z návrhov kandidátov z krajských rád.
Krajská rada volí a navrhuje 1 kandidáta. Na zvolenie člena predsedníctva v 1. kole je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných predsedov Rád. Na zvolenie člena
predsedníctva v 2. kole rozhoduje najvyšší počet hlasov prítomných predsedov Rád.
V prípade vzdania sa funkcie alebo odvolania člena predsedníctva sa stáva členom
nasledujúci zvolený kandidát v poradí s najvyšším počtom hlasov,
členov Snemu KOZ SR za združenie z návrhov kandidátov z krajských rád. KR volí
a navrhuje 1 kandidáta,
predsedu združenia v období medzi zjazdmi zväzu, v prípadoch uvedených v článku 4,
ods. 3 tohto štatútu. Na zvolenie predsedu je potrebná dvojtretinová väčšina
prítomných členov pléna.
2. Na svoje rokovania si môže prizývať predsedu zväzu, odborných zamestnancov zväzu,
zástupcov štátnej správy a samosprávy a ďalších hostí podľa prerokovávanej
problematiky.
Členmi pléna združenia sú:
- delegovaní zástupcovia Rád základných organizácií s hlasom rozhodujúcim,
- delegovaní zástupcovia profesijných sekcií bez práva hlasovať v prípade voľby
členov predsedníctva, členov Snemu KOZ SR a predsedu združenia,
- predseda združenia.
3. Plénum združenia zasadá najmenej raz ročne. Zvoláva ho predseda združenia.
V mimoriadnych prípadoch môže plénum združenia môže zvolať aj dvojtretinová väčšina
členov výboru združenia. Rokovanie vedie predseda združenia, alebo plénom zvolené
pracovné predsedníctvo.
4. Členovia pléna združenia sú povinní informovať členskú základňu o rokovaní pléna a
prijatých rozhodnutiach.
Článok 6
Výbor združenia
1. Výbor združenia je výkonným orgánom združenia.
2. Členov výboru združenia deleguje plénum združenia na základe regionálneho zastúpenia
podľa kľúča, schváleného delegátmi zjazdu zväzu, ktorý platí pre zastúpenie v orgánoch
rady zväzu.
Členom výboru združenia je aj predseda združenia.
3. Výbor združenia vykonáva najmä tieto činnosti:
a) prerokováva a zaujíma stanoviská k materiálom rady zväzu,
b) rozhoduje o vymenovaní delegovaní a odvolaní zástupcov združenia v orgánoch zväzu
a iných orgánoch.
4. Výbor združenia zasadá spravidla pred rokovaním rady zväzu, v zmysle časového plánu.
Na svoje rokovania si môže prizývať predsedu zväzu, zástupcov štátnej správy a
samosprávy, iných odborových orgánov a ďalších hostí, ak si to vyžaduje prerokovávaná

problematika. Rokovaní výboru združenia sa môžu zúčastniť aj pozvaní odborní
pracovníci zväzu a poradcovia zväzu, ktorých prizýva predseda združenia.
5. Výbor združenia si môže zriadiť na plnenie operatívnych úloh pracovné komisie.
6. Výbor zduženia zasadá podľa potreby, minimálne trikrát ročne. Zvoláva ho a jeho
rokovanie vedie predseda združenia alebo ním poverený člen výboru združenia.
7. Členovia výboru združenia sú zároveň delegovaní členovia rady zväzu za združenie.
Článok 7
Profesijné sekcie
1. Na zabezpečenie profesijných záujmov členov vytvára združenie sekcie, ktoré
prerokovávajú odborné a profesijné záujmy členskej základne.
2. Združenie vytvára najmä tieto sekcie:
a) sekcia riadiacich zamestnancov,
b) sekcia pedagogických zamestnancov základných škôl,
c) sekcia pedagogických zamestnancov materských škôl,
d) sekcia pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl,
e) sekcia pedagogických zamestnancov centier voľného času,
f) sekcia pedagogických zamestnancov školských klubov detí,
g) sekcia odborných zamestnancov a zamestnancov poradenských zariadení,
h) sekcia zamestnancov školských jedální,
i) sekcia nepedagogických zamestnancov,,
j) sekcia zamestnancov štátnej školskej inšpekcie.
3. Výkonným orgánom sekcie je výbor sekcie, členmi ktorého sú volení zástupcovia sekcií z
regiónov. Výbor má spravidla 8 členov, ktorí si volia vedúceho výboru sekcie spomedzi
seba.
4. Výbory sekcií zhromažďujú, prerokovávajú 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 oblasť ich činnosti, k pracovným
a životným podmienkam svojich členov.
Článok 8
Krajské rady združenia
1. Na koordináciu činností a zabezpečovanie informačného toku na základné organizácie a
ich rady, informačného toku zo základných organizácii a ich rád na združenie a zväz, ako
aj na pomoc profesijným sekciám má združenie vytvorené svoje koordinačné orgány,
krajské rady združenia (ďalej len „krajská rada“).
2. Krajskú radu tvoria volení zástupcovia rád základných organizácií spravidla v krajskej
pôsobnosti.
3. Krajská rada sa vo svojej činnosti riadi vnútornými predpismi zväzu, pokynmi orgánov
združenia, štatútom krajskej rady a jej rokovacím poriadkom. Štatút krajskej rady nemôže
byť v rozpore so stanovami zväzu.
4. Na čele krajskej rady je predseda, volený z predsedov rád základných organizácií vo
svojej pôsobnosti. Predsedu krajskej rady navrhujú, volia a odvolávajú zástupcovia
príslušných rád základných organizácií v zmysle svojho štatútu. Kľúč na určenie počtu
delegátov konferencie krajskej rady schvaľuje krajská rada. Predseda krajskej rady je v
pracovnoprávnom vzťahu so zväzom.
5. Predsedovia krajských rád plnia najmä tieto úlohy:
a) sú členmi koordinačnej komisie zväzu na úrovni príslušného kraja,

b) zabezpečujú pravidelný tok informácií z rokovania krajskej rady na združenie a zväz a
opačne,
c) aktívne sa zúčastňujú pripomienkových konaní v rámci legislatívneho procesu k
právnym normám,
d) koordinujú činnosť rád základných organizácií, zabezpečujú úlohy v oblasti
organizačného, metodického a informačného systému združenia a zväzu a vykonávajú
lektorskú činnosť,
e) zúčastňujú sa rokovaní príslušných rád základných organizácií, poskytujú metodickú
pomoc pri uzatváraní podnikových kolektívnych zmlúv,
f) vedú písomnú agendu o svojej činnosti, predkladajú závery z rokovaní krajských rád a
profesijných sekcií predsedovi združenia,
g) zabezpečujú činnosť profesijných sekcií v kraji,
h) zabezpečujú databázu základných organizácií a ich členov vo svojej pôsobnosti.

Článok 9
Rady 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 vykonávanie činností vo vzťahu k regionálnym riadiacim orgánom
zamestnávateľa alebo k územným orgánom štátnej správy, samosprávy a k príslušným
zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Rada má právnu subjektivitu, ktorú nadobudne
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 si stanovia základné organizácie v dohode
o zriadení rady a v stanovách rady. Stanovy rady nemôžu byť v rozpore so stanovami
zväzu a štatútom združenia.
4. Na čele rady je predseda, ktorého spôsob voľby upravujú stanovy rady.
5. Predseda rady je v pracovnoprávnom vzťahu so zväzom.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Orgány združenia sú schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
príslušného orgánu, okrem prípadu v čl. 5, ods. 1, písm. c) – odvolanie predsedu zväzu
z funkcie.
2. Hospodárenie združenia sa riadi Smernicou pre hospodárenie a finančnú činnosť zväzu,
schváleným rozpočtom na príslušný rok a prijatými rozhodnutiami orgánov združenia.
3. Štatút združenia vykladá výbor združenia.
4. Tento štatút združenia bol schválený príslušnými delegátmi zjazdu zväzu 27. novembra
2015. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
5. Zrušuje sa platnosť štatútu združenia zo dňa 26. 11. 2011.

