
Váženékolegyne, váženíkolegovia,

dňa 30. 3. 2007 rada Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedyna Slovensku
(ďalej lenzväz)prerokovalavzmyslečaso-
vého harmonogramu prípravu V. zjazdu
OZPŠaVnaSlovensku, ktorý sauskutoční
v dňoch 21. – 23. novembra 2007 tieto ná-

vrhy materiálov: rokovací
poriadok zjazdu, volebný
poriadok zjazdu, stanovy
zväzu a smernicu o hospo-
dárení.

Predchádzajúce roky
ukázali, že nie je potrebné
robiť veľké zmenyvuvede-
ných dokumentoch zväzu.
V stanovách zostávajú za-
chované pôvodné ustano-
venia a menia sa len tie,
ktorými zväz reaguje na

zmeny v súčasnej legislatíve. Rovnako
zväz v poslednomobdobí kladie zvýšený
dôraz na profesijné otázky z oblasti škol-
stva, preto navrhuje v stanovách rozšíriť
možnosť zväzu vykonávať vzdelávacie ak-
tivity. (pokračovanie na s. 2)
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(dokončeniezos.1)
ZásadnejšiezmenysatýkajúnávrhuSmer-
nice o hospodárení s majetkom Odboro-
véhozväzupracovníkovškolstvaavedyna
Slovensku, v radách základnýchorganizá-
ciíavzákladnýchorganizáciáchzväzu.

Naďalej odporúčame, aby člen platil
členský príspevok vo výške 1 % z čistého
mesačnéhoplatu, ale prerozdelenie navr-
hujeme nasledovne: 0,5 % na činnosť zá-
kladných organizácií a 0,5 % na činnosť
rád ZO, činnosť zväzu, fondy, Konfederá-
ciu odborových zväzov Slovenskej repub-
liky, medzinárodnú činnosť a podobne.
Dôvod návrhu na zmenu je, že základné
organizácie novelou zákona o sociálnom
fondezískajú finančnéprostriedkynapo-
krytie nákladov týkajúce sa kolektívneho
vyjednávania a pod. Inými slovami pove-
dané, ich činnosť sa neoslabí, ale posilní,
pričom toto prerozdelenie umožní lepšie
plniť funkcienaúrovni rád základnýchor-
ganizácií zväzu a pokryť nemalé príspev-
ky na konfederáciu a medzinárodnú čin-
nosť. Členský príspevok sa doteraz odvá-
dzal na vyššie orgány v hodnote 0,45 %
z čistého platu člena odborového zväzu.
Nový návrh predstavuje 0,5 % z čistého
platučlena, tedazvýšenieo0,05%.Prečle-
na organizácie, ktorý odvádzal členský
príspevok 1%z čistéhoplatu, k zmenene-
dôjde, zmena sa bude týkať základnej or-
ganizácie, ktorá budemať rozdiel vykom-

Príhovor predsedu
penzovaný prostredníctvom sociálneho
fondu.

V prípade, že člen odvádzal len 0,45 %
z čistéhopríjmu, toto zvýšenie sa hobude
týkaťnasledovne:Akmalčlenčistýmesač-
ný príjem 10 000 Sk, jeho odvod členské-
ho príspevku pri odvode 0,45 % je 45 Sk
mesačne. Podľa nového návrhu pri odvo-
de 0,5 % to bude 50 Sk mesačne, čiže me-
sačný rozdiel je 5 Sk a ročný rozdiel 60 Sk.
Pri čistom mesačnom príjme 15 000 Sk
je tento rozdiel 7,50 Sk mesačne a ročne
90Skatď.

Z prepočtu vyplýva, že toto zvýšenie
členského príspevku nenaruší osobný
rozpočet člena do takej miery, aby nemo-
hol byť akceptovateľný, ale zväzu ako cel-
ku to významnoumierou pomôže zabez-
pečiť lepšie služby pre celú členskú zá-
kladňu.

Zároveň navrhujeme obmedziť výšku
členského príspevku mesačne max. na
250 Sk, aby nám z odborov nevystupovali
členovia, ktorí majú vyššie príjmy, ako sú
napr. rektori, dekani, riaditelia a podob-
ne,ale ichodvodnavyššieodborovéorgá-
ny by bol 0,5% z čistéhopríjmu akou kaž-
dého iného člena nášho zväzu. Verím, že
členská základňa tento krokpochopí a na
zjazdetentonávrhpodporí.

V tomto dokumente tiež navrhujeme,
aby sa členské príspevky odvádzali pria-

monazväzanáslednezväzvzmysle smer-
nice poskytne spätne finančné prostried-
ky radám ZO. Podľa nášho názoru uve-
dená zmena uľahčí prácu v jednotlivých
základných organizáciách a tiež v radách
a sprehľadní sa tiež tok finančných pros-
triedkov.

Ostatnédokumentyneobsahujú zásad-
né zmeny, pretože sa v praxi osvedčili.
Predpokladáme,žezjazdbudepredovšet-
kým venovaný vytýčeniu nových progra-
mových cieľov na nasledujúce funkčné
obdobie, súvisiacich aj s návrhomnových
dôležitých dokumentov týkajúcich sa pe-
dagogických a nepedagogických zamest-
nancov od materských škôl až po vysoké
školstvo. Účasť na zjazde prisľúbili vzácni
domáci a zahraniční hostia, ktorých prí-
tomnosť dá zjazdu iný rozmer, vážnosť
adôležitosť.

Váženékolegyne, váženíkolegovia,

zjazd je vždy významnou udalosťou
v živote zväzu, preto očakávam, že návrhy
materiálov, ktoré predkladáme na disku-
siu, si preštuduje každý člen nášho zväzu,
prerokuje každá jeho základná organizá-
cia, každá rada zväzua svojepripomienky
zašle na OZ PŠaV. Zároveň vás prosím,
aby steposielali svojenávrhynabudúcich
funkcionárov, ako aj návrhy do progra-
movýchcieľovnanasledujúce štyri roky.

Urobme spoločne všetko pre to, aby
náš zjazd bol úspešný a splnil očakávané
ciele.

Ján Gašperan
predseda OZPŠaV na Slovensku
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Na 11. zasadnutí Rady OZ PŠaV na Slo-
vensku dňa 15. 6. 2006 bol schválený ná-
vrh na zvolanie V. zjazdu OZ PŠaV na Slo-
vensku, schválený kľúč na voľbu delegá-
tov a ustanovené pracovné skupiny na
prípravuzjazdu.

21. –23.november2007
príchoddelegátov21. 11. 2007

hotel Sĺňava, Piešťany

schválenýkľúč1 : 300

počet členovOZPŠaVk30. 9. 2006:
62376

208 delegátov
z toho
ZdruženieZŠ 39630 členov

132 delegátov
ZdruženieSŠ 16976 členov

57 delegátov
ZdruženieVŠ 5770 členov

19 delegátov

Riadnymidelegátmi zjazdusú:
1 predsedaOZPŠaVnaSlovensku
3 predsedovia združení
1 predsedaZOpriOZPŠaVnaSlovensku

Spôsobvoľbydelegátov stanovia výbory
združení (orgányzdružení) tak, abyzo-
znamydelegátov s adresamiboli doruče-
nénazväzdo30. 9. 2007

domácihostia 20
zahraničníhostia 30
revízori účtov 1
organizátori, právnici, stenograf 21
tlač 15

Termín zjazdu:

Miesto konania:

Počet delegátov:

Spolu: 213 delegátov

Ďalší účastníci zjazdu:

Spolu účastníkov zjazdu: 300

Pracovné komisie zjazdu

Stav príprav zjazdu

a)
(organizačnéamateriálnezabezpečenie
zjazdu)
pp.Krausová,Klikáčová,Dubeková,
Zozuľáková, Furdíková,Čahojová,
Belovičová,Bugár,Virgovičová,
Reingraberová, Pavlovičová

b)

pp.Gašperan,Valuchová, Lužák,
Haverlík,Gajdoš, Pandula

c)

pp.Gašperan,Koperová,Reingraberová,
Virgovičová

d)

pp.Gašperan,Haverlík, Lužák,Valucho-
vá,Bajánek,Maták,Bobok,Majerová

e)

pp.Valuchová, Lužák,Bajánek,
Furdíková, Škody, Jonášková,Galbová

f)

pp. Lužák,Haverlík,Bajánek, Furdíková,
Zozuľáková,Ondek,Toropila, Šimonovič

g)

pp.Gašperan,Koperová,Virgovičová,
Reingraberová,Baďurová,Vikisály,
Pečimuth

h)

pp.Klikáčová,Dubeková,Krausová,
Zozuľáková, Furdíková

stanovenýčasovýharmonogramobsa-
hovejprípravy
stanovenýčasovýharmonogramorga-
nizačno-technickejprípravy
zabezpečenéubytovanie, stravovanie
apriestoryna rokovanie

Pracovná komisia organizačná

Pracovnákomisia prespracovanie
správyočinnostizväzu
od4.zjazdu a vyhodnotenie
programových cieľov

Pracovná komisia pre spracovanie
správy o hospodárení zväzu
od 4. zjazdu

Pracovná komisia pre prípravu
stanov zväzu a program zväzu

Pracovná komisia
pre vypracovanie návrhu
rokovacieho poriadku

Pracovná komisia
pre vypracovanie návrhu
volebného poriadku

Pracovná komisia
pre vypracovanie návrhu smerníc
pre hospodárenie zväzu

Pracovná komisia
pre registráciu kandidátov
na funkciu vo zväze

�

�

�

Informácia o stave príprav
V. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku
v dòoch 21. – 23. novembra 2007

�

�

�

�

�

�

�

1.prerokovaniemateriálovV. zjazdu
naRadezväzudňa30. 3. 2007
– rokovacíporiadok–návrh
–volebnýporiadok–návrh
– stanovyzväzu–návrh
– smernicaohospodárení –návrh

tlač aexpedovaniemateriálov
doZOOZPŠaVnadiskusiuprostred-
níctvomčasopisu –
priebehdiskusie vZOazaslanie
pripomienoknazväz–
zapracovaniepripomienokdonávrhov
materiálov–
2.prerokovanie a schváleniemateriálov
zjazduvRadezväzu–
tlač všetkýchzjazdovýchmateriálov
–
expedovaniemateriálovdelegátom
zjazdu–

Zjazd bude podľa platných stanov zväzu
voliť na budúce obdobie predsedu zväzu.
Účastníci zjazdu zároveň v rámci jednotli-
vých združení zväzu zvolia aj predsedov
združení základného, stredného a vyso-
kéhoškolstva.

Návrhy na funkcionárov podávajú zá-
kladnéorganizácie.

a) povinnosť členstvavOZPŠaV
naSlovensku

b) občianskabezúhonnosť
c) písomnýsúhlasnavrhovaného

kandidáta.

a) pri funkcii predseduzväzu jevýkon
funkcieviazanýakohlavnézamest-
nanie

b) pri funkcii podpredsedovzväzu
môže, alenemusíbyť viazanána
hlavnýpracovnýpomer

Kandidáti na funkciu vo zväze predložia
v písomnej forme základný materiál
o svojej osobe, doterajšej činnosti v odbo-
romzväze, svoje predstavy oďalšom sme-
rovaní zväzu. Tento materiál bude k dis-
pozícii delegátomzjazdu.

Ďalší postup:

do 20. 4. 2007

do 20. 5. 2007

do 1. 6. 2007

dňa 14. 6. 2007

do 14. 9. 2007

8. 11. 2007

Podmienky, ktoré má spĺňať uchá-
dzač o funkcie vo zväze:

Podmienky na výkon funkcie:

Návrhy zo základných organizácií
zväzu je potrebné predložiť
do 30. septembra 2007.

AZ

Registrácia uchádzaèov
o funkciu a podmienky
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Článok I.
Základné ustanovenia

1. Tento rokovací poriadokupravuje zá-
sady rokovania zjazdu Odborového zvä-
zu pracovníkov školstva a vedy na Sloven-
sku (ďalej lenzväzu).

2. Na zjazde sa zúčastňujú delegáti, hos-
tia, pracovníci zväzu a zástupcovia mas-
médií. Na zjazde sa ďalej zúčastňujú aj
kandidáti na funkcie v orgánoch zväzu
sporadnýmhlasom.

3.Rokovaniezjazdusariadiprogramom
zjazdu a rokovacím poriadkom zjazdu,
ktorý schvaľujú delegáti. Zjazd môže ro-
kovať, ak je prítomná dvojtretinová väč-
šina delegátov s rozhodujúcim hlasom.

4. Pracovnýmiorgánmizjazdusú:
a) pracovnépredsedníctvo
b) mandátovákomisia
c) volebnákomisia
d) návrhovákomisia
e) ďalšiepracovnékomisie zjazdu

podľapotrieb
Rokovanie zjazdu zväzu riadi pracovné

predsedníctvo zložené z predsedu zväzu,
predsedov združení zväzu, predsedajú-

cich (moderátorov) zjazdu a delegátov
zjazdu zväzu podľa príslušnosti k jednot-
livým združeniam po dvaja, ktorých do
pracovného predsedníctva volí zjazd ve-
rejnýmhlasovaním.

Pracovnépredsedníctvo:
– riadi rokovaniezjazduvzmysleroko-

vacieho poriadku a programu zjaz-
du

– riadi diskusiu počas priebehu roko-
vania zjazdu a vyhlasuje ju za ukon-
čenú

– určuje skrutátorov a hlavného skru-
tátora

– udržiava styk s ďalšími pracovnými
orgánmizjazdu

– dáva slovo delegátomahosťom zjaz-
du, súhlas na ďalšie vystúpenia na
zjazdeamáprávoslovoodobrať

– umožňuje prednesenie faktickej po-
známky

5. Rokovanie zjazdu otvorí predseda
zväzu, ktorý predloží delegátom s rozho-
dujúcim hlasom na schválenie program
zjazdu a návrh na zloženie pracovného
predsedníctva zjazdu. Rokovanie zjazdu
ďalej vedú predsedajúci (moderátori)

Návrh rokovacieho poriadku
zjazdu Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

zjazdu, ktorí sú členmi pracovného pred-
sedníctva.

1. V zmysle volebného poriadku zjazd
volí pracovnékomisie:

– mandátovú komisiu, ktorá overuje
platnosťmandátovdelegátov,

– predkladá zjazdu správuopočteprí-
tomných delegátov na každom dni
rokovania,

– mandátová komisia má 9 členov, je
zložená z delegátov zjazdu podľa
príslušnosti k jednotlivým združe-
niampo troch.

– volebnú komisiu, ktorá sa riadi vo-
lebným poriadkom, volebná komi-
sia má 9 členov, je zložená z delegá-
tov zjazdu podľa príslušnosti k jed-
notlivýmzdruženiampo troch.

– návrhovú komisiu, ktorá spracúva
pripomienky delegátov k návrhu
uznesenia zjazdu,

– návrhová komisia má 9 členov, je
zložená z delegátov zjazdu podľa
príslušnosti k jednotlivým združe-
niampo troch.

– ďalšie pracovné komisie zjazdu po-
dľapotriebzjazdu,

tieto pracovné komisie sú zložené z de-
legátov zjazdu podľa príslušnosti k jed-
notlivýmzdruženiampo troch.

2. Za členov pracovných komisií zjazdu
môžu byť zvolení iba delegáti s rozhodu-
júcimhlasom.

Komisiavolí zosvojhostredupredsedu,
ktorý riadi jej činnosť. Komisia rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných členov. Ko-
misia určuje zapisovateľa, ktorý počas ro-
kovania komisie spracuje zápis z rokova-
niakomisie, ktorýoverípredsedakomisie
a jejčlenovia.

1. Delegáti zjazdu majú právo vystúpiť
v diskusii, do ktorej sa prihlásia písomne.
Hostia môžu v diskusii vystúpiť len so sú-
hlasompracovnéhopredsedníctva.

2. Pozmeňovací návrh k predloženému
materiálu delegát počas rozpravy k da-
nému materiálu predkladá pracovnému
predsedníctvu alebo príslušnej komisii
písomne, inaknaňnemožnoprihliadnuť.

Článok II.
Pracovné komisie zjazdu

Článok III.
Diskusia
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3. Dĺžka diskusnéhopríspevku jemaxi-
málne 3 minúty, ak zjazd na návrh dele-
gátov neurčí inak. Delegát môže vystúpiť
kpredloženémumateriálu len raz.

4. Na vystúpenie predrečníkov možno
reagovať faktickou pripomienkou, ktorá
trvá max. 1 minútu. Faktické poznámky
môžu byť prednesené iba k téme; majú
prednosť pred diskusným príspevkom
adelegátmôže s ňou vystúpiť iba raz k da-
nému diskusnému príspevku. Faktické
pripomienky sa prednášajú v takom po-
radí, ako sa členovia prihlásili. Člen pra-
covného predsedníctva zjazdu môže
vzniesť faktickú pripomienku mimo po-
radia.

5. Zjazd môže na návrh pracovného
predsedníctva (predsedajúceho) rozhod-
núť o ukončení diskusnéhopríspevku, ak
nie je zameraný k vecným problémom
predmetu rokovania alebo ak diskutujúci
prekročí časový limit.

6.Predsedajúciukončí rozpravukbodu
programu, akuždo rozpravynie jeprihlá-
senýžiadnydelegát alebooukončení roz-
pravy rozhodne zjazd. Delegáti majú prá-
vo neprednesené diskusné príspevky
odovzdať pracovnému predsedníctvu,
ktoré zabezpečí, aby boli zaradené do
protokoluzjazdu.

Článok IV.
Hlasovanie

1. Hlasovacie právo majú delegáti. Hla-
suje sa aklamačne, zdvihnutím mandáto-
vého lístka.

2. Delegáti hlasujú, ak je zjazd uznáša-
niaschopný. Na prijatie rozhodnutia je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných delegátov, okrem hlasovania
o návrhu rokovacieho poriadku zjazdu,
o návrhu volebného poriadku zjazdu,
onávrhu stanov zväzu, návrhuprogramo-
vých cieľov zväzu, keď je na prijatie roz-
hodnutia potrebná 2/3 väčšina hlasovprí-
tomnýchdelegátov.

3. Na podnet predsedajúceho (mode-
rátora) rokovania zjazdu hlasy sčítavajú
skrutátori. Ak za predložený návrh hlasu-
je zjavná väčšina delegátov, upúšťa sa od
sčítavaniahlasov.

4. Ak návrh predložený pracovným or-
gánom zjazdu nezíska potrebnú väčšinu,
hlasuje sa o pozmeňujúcich návrhoch
v poradí, v akom boli predložené. Ak bol
schválený návrh predložený orgánom
zjazdu, o ďalších pozmeňujúcich návr-
hoch saďalej nehlasuje.

V prípade, ak ani jeden z predložených
návrhovnezískapotrebnúväčšinuhlasov,

zíde sa príslušná pracovná komisia a pri-
pravíďalší spoločnýnávrh.

Po zapracovaní schválených pozmeňu-
júcichnávrhovopredloženomdokumen-
tesadávahlasovaťakoocelku.

5. V prípade, ak ani jeden z predlože-
ných návrhov nezíska potrebnú väčšinu
hlasov, zíde sa príslušná pracovná ko-
misia a pripraví ďalší spoločný návrh.
O predloženom dokumente sa dáva hla-
sovať akoocelku.

1. O priebehu zjazdu sa vyhotoví proto-
kol zjazdu, ktorého súčasťou sú nepred-
nesené diskusné príspevky, správy man-
dátovej, volebnej anávrhovejkomisie,prí-
padne ďalších komisií a schválené doku-
menty.

2. Ruší sa rokovací poriadok schválený
VI. zjazdomOZPšaVzodňa12.novembra
2003.

3.RokovacíporiadokzjazduOdborové-
ho zväzu pracovníkov školstva a vedy na-
dobúda platnosť jeho schválením V. zjaz-
domOZPšaVdňa ....novembra2007.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

podpredsedu zväzu. Návrh na členov vo-
lebnej komisie zjazdu, na voľbupredsedu
apodpredsedov zväzu, podľa prvej až tre-
tej vety tohto odseku, predkladá predse-
dajúci (moderátor) zjazdu.

2.Načele volebnej komisie jepredseda,
ktorého volia členovia volebnej komisie
spomedzi seba.

3. Členom volebnej komisie nemôže
byť kandidát na predsedu zväzu a pod-
predsedovzväzu.

4. Volebná komisia predkladá zjazdu
návrh volebného poriadku, prerokúva
návrhy a pripomienky ku kandidačnej
listine, riadi priebeh volieb, potvrdzuje
výsledky volieb a podáva zjazdu správu
ovýsledkuvolieb.

1. Voľby týchto komisií sa riadia zhod-
nýmpostupomakopri volebnej komisii.

Článok III.
Mandátová a návrhová komisia

Návrh volebného poriadku
V. zjazdu Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

súhlasom kandidáta, že s kandidatúrou
súhlasí. U kandidáta, ktorý sa sám uchá-
dza o funkciu, musí byť súhlasné stano-
visko základnej organizácie, ktorej je čle-
nom.

8. Kandidáti na funkcie musia byť prí-
tomnínazjazde.

9. Pred voľbami budú predstavení všet-
ci kandidáti na funkciu predsedu zväzu
apodpredsedovzväzu.

10. Pri preberaní volebných lístkov sa
každý delegát preukáže volebnej komisii
mandátom.

1. Volebná komisia má 9 členov. Je zlo-
žená z delegátov zjazdupodľa príslušnos-
ti k jednotlivým združeniam zväzu po tra-
ja. Traja členovia volebnej komisie zjazdu
podľa príslušnosti k združeniu zväzu tvo-
ria volebnúkomisiunavoľbupríslušného

Článok II.
Volebná komisia

Článok I.
Spoločné ustanovenia

1. Tento volebný poriadok upravuje
podmienky voľby predsedu zväzu a pod-
predsedovzväzu.

2. Voľby riadi volebná komisia zjazdu
pre voľbu predsedu zväzu a pre voľbu
podpredsedov zväzu zložená z delegátov
zjazdu podľa príslušnosti k jednotlivým
združeniamzväzu.

3.Voľby sú tajné.
4. Právo voliť majú delegáti prezentova-

nína zjazde.
5. Platná je volebná listina vydaná aove-

renávolebnoukomisiou.
6. Každý delegát dostane pred aktom

voliebvolebný lístok.
7. Kandidátom na funkciu predsedu

zväzu a na funkcie podpredsedov zväzu
môže byť iba člen zväzu, ktorého navrh-
la základná organizácia zväzu. Návrh na
kandidáta, ktorého navrhla základná or-
ganizácia, musí byť doložený písomným
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2. Mandátová komisia overuje právo-
platnosť mandátov delegátov a účasť hos-
tí. Predkladá zjazdu správu o počte prí-
tomných delegátov a hostí. Pripravuje
pre volebné komisie zjazdu zoznamdele-
gátov (počty delegátov) oprávnených vo-
liť.

3. Návrhová komisia na základe disku-
sie a písomných pripomienok, predlože-
ných delegátmi zjazdu, spracuje návrh
uznesenia apredkladáhozjazdu.

4. Návrhové komisie, pracujúce počas
rokovania delegátov v združeniach, spra-
cúvajú osobitne pripomienky a námety
týkajúce sa práce a činnosti celého zväzu.
Tieto predseda návrhovej komisie pôso-
biacej počas rokovania delegátov v zdru-
ženiachpredkladána rokovanie zjazdu.

1. Predseduzväzuvoliadelegáti zjazdu.
2.Kandidáti na funkciupredseduzväzu

sú na volebnom lístku uvedení v abeced-

Článok IV.
Voľba predsedu zväzu

nom poradí. Z navrhovaných kandidátov
delegát označí zakrúžkovaním poradové
číslo tohokandidáta, ktorémuodovzdáva
svojhlas.

3. Volebný lístok je platný, ak je zakrúž-
kovanéporadovéčíslo iba jednéhokandi-
dáta. Inak upravený volebný lístok je ne-
platný.

4. V prvom kole volieb sa predsedom
zväzu stáva kandidát, ktorý získal najme-
nej 2/3 hlasov z počtu odovzdaných vo-
lebných lístkov. Ak nie je zvolený predse-
da v prvom kole, do druhého kola postu-
pujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom
hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov
uviacerýchakodvochkandidátov títopo-
stupujúdodruhéhokola.

V druhom kole je za predsedu zväzu
zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpo-
lovičnú väčšinu hlasov prítomných dele-
gátov. V prípade rovnosti hlasov kandidá-
tovpostúpia títodo tretiehokolavolieb.

V treťomkole volieb je zapredsedu zvä-
zu zvolený ten kandidát, ktorý získa naj-
vyšší počet hlasov z odovzdaných voleb-
ných lístkov.

Ak kandidát na postupovom mieste
odstúpi (vzdá sa), voľba prebieha tak ako
vdruhomkole.

5. V prípade, že týmto spôsobomnebu-
de možné zvoliť predsedu zväzu, rozhod-
nezjazdoďalšompostupe.

1. Podpredsedov zväzu volia delegáti
zjazdu podľa príslušnosti k jednotlivým
združeniamzväzu.

2. Kandidáti na podpredsedu zväzu sú
na volebnom lístku uvedení v abeced-
nom poradí. Z návrhov kandidátov dele-
gát označí zakrúžkovanímporadové číslo
toho kandidáta, ktorému odovzdáva svoj
hlas.

3. Volebný lístok je platný, ak je zakrúž-
kovanéporadovéčíslo iba jednéhokandi-
dáta. Inak upravený volebný lístok je ne-
platný.

4. V prvom kole volieb sa podpredse-
dom zväzu stáva kandidát, ktorý získal
najmenej 2/3 hlasov z počtu odovzda-
ných volebných lístkov. Ak nie je zvolený
podpredseda zväzuvprvomkole, dodru-
héhokolapostupujúdvajakandidáti snaj-
vyššímpočtomhlasov.Vprípade rovnosti
počtu hlasov u viacerých ako dvoch kan-
didátovtítopostupujúdodruhéhokola.

V druhom kole volieb je za podpredse-
duzväzuzvolenýtenkandidát,ktorýzíska
nadpolovičnúväčšinuhlasovprítomných
delegátov. V prípade rovnosti hlasov kan-
didátov postúpia títo do tretieho kola vo-
lieb.

V treťomkole volieb je za podpredsedu
zväzu zvolený ten kandidát, ktorý získa
najvyšší počet hlasov z odovzdaných vo-
lebných lístkov.

Ak kandidát napostupovommieste od-
stúpi (vzdá sa), voľba prebieha tak ako
vdruhomkole.

5. V prípade, že týmto spôsobomnebu-
demožné zvoliť podpredsedu zväzu, roz-
hodnú delegáti zjazdu podľa príslušnosti
k jednotlivým združeniam zväzu o ďal-
šompostupe.

1. Tento volebný poriadok platí pre ro-
kovanie zjazduzväzu.

2. Súčasťou protokolu zjazdu je správa
volebnej komisie o výsledkoch volieb
azapečatenévolebné lístky .

3. V prípade jedného kandidáta na
predsedu zväzu alebo podpredsedu zvä-
zu o jeho zvolení rozhodne nadpolovič-
nýpočetplatnýchodovzdanýchhlasov .

4. V prípade, že týmto spôsobomnebu-
de možné zvoliť predsedu zväzu alebo
podpredsedu zväzu, rozhodne zjazd
oďalšompostupe.

Článok V.
Voľba podpredsedov zväzu

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
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Prvá èas 
Názov, poslanie a sídlo zväzu

Článok 1.

Článok 2.

1. Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku (ďalej len zväz) je
zväz odborových organizácií (ďalej len
základná organizácia), zamestnancov
a občanov bez rozdielu profesie, pohla-
via, rasy, národnosti, náboženského vy-
znania a politickej príslušnosti, ktorí sa
stotožňujú s cieľmi, programom a stano-
vami zväzu. Vytvorený je na základe slo-
bodného odborového združovania. Zväz
môže združovať aj záujmové, profesijné
a iné subjekty pôsobiace v oblasti škol-
stva a vedy, prípadne iných rezortov, kto-
ré sa stotožňujú s cieľmi, programom a so
stanovami zväzu (ďalej lenčlen).

2. Zväz je nezávislá, samostatná práv-
nickáosoba.

3.Členstvovozväze jedobrovoľné.Pod-
mienkou vzniku je písomná žiadosť o pri-
jatiezačlena.

4. Členstvo vo zväze zaniká dňomozná-
menia člena o vystúpení zo zväzu, zruše-
ním členstva z dôvodu porušovania sta-
nov zväzu, jehoprogramu,preneplatenie
členského príspevku najmenej počas
troch mesiacov alebo z dôvodu zániku
základnejorganizácie.

1. Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať
oprávnené záujmy svojich členov. Úlo-
hou organizácií a orgánov zväzu je zabez-
pečovať práva svojich členov a podporo-
vať a chrániť ich zákonné záujmy a záujmy
chránenéprávom.

2.Zväz, jehoorganizácie aorgányplnia
svojeúlohynajmä tým, že:

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

b) uzatvárajúkolektívnezmluvyvyššie-
hostupňa,dohodyospolupráci,ko-
lektívnezmluvyapodľasvojichmož-
nostípomáhajúodstraňovaťpríčiny
sociálnychneistôtsvojichčlenov,

c) umožňujú svojim členom zúčastňo-
vať sa na kontrole dodržiavania pra-
covnoprávnych predpisov ich za-
mestnávateľom alebo príslušným
orgánomštátnej správy, alebo samo-
správy, vyžadujú od zamestnávateľa

plnú informovanosť a včas informu-
jú členskú základňu o odborárskych
veciach a iných aktuálnych súvislos-
tiach,

d) umožňujú svojim členom zúčastňo-
vať sanaprípravea tvorbenajmäpra-
covnoprávnych predpisov a na rie-
šení zásadných otázok týkajúcich sa
ichoprávnenýchzáujmov,

e) umožňujú svojim členom zúčastňo-
vať sa na realizácii a kontrole odbo-
rárskeho života a vyjadrovať sa k zá-
sadným otázkam odborárskej čin-
nosti,

f) zabezpečujú svojim členom ochra-
nu ich práv vyplývajúcich z pracov-
noprávnych vzťahov voči zamestná-
vateľovi a bezplatne poskytujú práv-
ne služby v pracovnoprávnych spo-
roch vrátane zastupovania pred súd-
mi; členom,ktorýchčlenstvo trváne-
prerušeneodvznikuaspoňdesať ro-
kov, zabezpečujú bezplatne aj práv-
ne poradenstvo v občianskopráv-
nychsporoch,

g) zabezpečujú a uskutočňujú spolu-
prácu s domácimi a zahraničnými
odborovými centrálami, organizá-
ciami, právnickými i fyzickými oso-
bami,

h) zriaďujú, prevádzkujú a rušia účelo-
vé organizácie alebo iné zariadenia
nazabezpečovanie svojej činnosti,

i) organizujú a uskutočňujú vzdeláva-
cie aktivity,

j) vydávajú periodické i neperiodické
publikácie za podmienok stanove-
nýchprávnymipredpismi,

k) oceňujú svojich členov a funkcioná-
rov zväzu za príkladné plnenie úloh
vorganizácii a v orgánoch zväzu a za
iné zásluhy o upevnenie postavenia
a rozvoj zväzu, prípadne oceňujú aj
iné osoby, ktoré sa významnoumie-
roupodieľajúna spolupráci s odbor-
mi,

l) dávajú podľa svojich možností ne-
návratný príspevok svojim členom,
ktorých členstvo vo zväze trvá ne-
prerušene od jeho vzniku aspoň je-
den rok, na zdravotnú, rekondičnú
starostlivosť; dávajú podľa svojich
možností aj nenávratný príspevok
na prekonanie mimoriadne zlej so-
ciálnej situácie svojich členov alebo
návratnú bezúročnú finančnú výpo-
moc podľa príslušných predpisov
akolektívnychzmlúv.

Stanovy
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku

Článok 3.
Sídlo zväzu

Článok 4.
Člen základnej organizácie

Článok 5.
Základné organizácie

Sídlom Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku je Vajnorská
ulica č. 1, 81570Bratislava.

1. Zväz rešpektuje právo občanov a za-
mestnancov združovať sa a zakladať zá-
kladné organizácie, ako aj podľa vlastnej
voľby stať sa členomzväzu.

2.Členmáprávo:
a) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov

zväzu a orgánov základnej organizá-
cie, ak sa rokujeo jehoosobe,

b) zúčastňovať sa na členských schô-
dzach (konferenciách) základnej or-
ganizácie, ktorej je členom,

c) vyžadovať účinnú ochranu od zväzu
na obhajobu svojich zákonných zá-
ujmov vyplývajúcich z pracovného
pomeru, ak jeho členstvo vo zväze
trvá aspoňdvamesiace,

d) vyjadrovať sa k činnosti funkcioná-
rov a orgánov zväzu a základnej or-
ganizácie, ktorej je členom,

e) podávaťnávrhynazlepšenie činnos-
ti zväzu a základnej organizácie, kto-
rej ječlenom,

f) voliť a byť volený do orgánov zväzu
prostredníctvom delegátov zjazdu
zväzu alebo príslušných orgánov
zväzu.Doorgánov základnej organi-
zácie nemôže byť volený člen, ktorý
vykonáva funkciu štatutárneho zá-
stupcuzamestnávateľa,

g) využívať výhody poskytované zvä-
zom.

3. Člen základnej organizácie je povin-
ný:

a) spolupracovať na realizácii progra-
muzákladnejorganizácie a zväzu,

b) dodržiavať stanovy zväzu a základ-
nejorganizácie,

c) pravidelneplatiť člensképríspevky.

1. Založenie základnej organizácie sa
riadi zákonom č. 83/1990 Zb. o združova-
ní občanov v znení neskorších predpisov.

Druhá èas 
Štruktúra a orgány zväzu
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Prípravný výbor má najmenej troch čle-
nov. Základná organizácia nadobudne
právnu subjektivitu zaevidovaním na Mi-
nisterstvevnútra SR.

2. Členomzákladnej organizácie samô-
žu stať fyzické osoby, ktoré sa stotožňujú
s cieľmi, programom a so stanovami zvä-
zu a základnej organizácie. Členstvo v od-
borovejorganizácii jedobrovoľné.

3. O členstvo v základnej organizácii sa
občan alebo zamestnanec uchádza poda-
ním písomnej žiadosti o prijatie za člena
základnej organizácie. O prijatí alebo ne-
prijatí za člena rozhodne výbor základnej
organizácie v lehote 30 dní od prijatia žia-
dosti. Výsledokoznámi žiadateľovi.

4. Členstvo v základnej organizácii za-
niká:

a) vystúpenímčlena zo základnej orga-
nizácie na základe jeho písomného
oznámenia,

b) rozhodnutímčlenskejschôdze(kon-
ferencie) pre porušovanie stanov
alebo neplnenie povinnosti člena,

c) úmrtímčlena.
5. Základnáorganizácia, ak jej stanovy

neurčujú jej štruktúru inak,mázriadené
svojeorgány:

– členská schôdza (konferencia) je naj-
vyšší orgán základnej organizácie, ktorý
rozhoduje o zásadných otázkach základ-
nej organizácie, najmä o zriadení, zmene
štruktúry, zrušení základnej organizácie,
prijímaní vnútorných predpisov základ-
nej organizácie, o voľbe funkcionárov
a členov revíznej komisie do orgánov zá-
kladnej organizácie a o ich odvolaní;
o zriadení rady základných organizácií
a o zrušení členstva v nej, o zrušení člen-
stva v základnej organizácii, o výške člen-
ského príspevku pre základnú organizá-
ciu,

– výbor základnej organizácie, ktorý je
štatutárnym orgánom základnej organi-
zácie, je príslušným odborovým orgá-
nom, ktorý spolurozhoduje so zamestná-
vateľompodľa ustanovení pracovnopráv-
nych predpisov. Má najmenej troch čle-
nov. Funkčné obdobie členov výboru je
štvorročné. Rozhoduje o riešení otázok,
ktoré neprislúchajú členskej schôdzi. Vý-
bor zvoláva členskú schôdzu najmenej
dvakrát ročne. Predkladá jej správu o čin-
nosti za predchádzajúci kalendárny rok
a návrh obsahového a finančného roz-
počtunaďalší kalendárny rok.Výbor zod-
povedá za realizáciu uznesení členskej
schôdze (konferencie), za riadny chod
základnej organizácie a za dodržiavanie
zákonnosti v činnosti základnej organizá-
cie. Na čele výboru je predseda. O spô-
sobe voľby predsedu rozhoduje členská
schôdza (konferencia). Predseda výboru
zodpovedá za realizáciu uznesení výbo-
ru. Predseda zvoláva zasadnutie výboru
podľa potreby a vedie rokovanie výboru.
Zasadnutie výboru môže zvolať aj člen
výboru, ak predseda výboru odmietne
na žiadosť členov výboru zvolať jeho ro-

kovanie. Predseda výboru má podpisové
právo. Za základnú organizáciu a výbor
dokumenty podpisuje tak, že k pečiatke
napíše čitateľne svoje meno, priezvisko,
funkciu a pripojí svoj vlastnoručný pod-
pis.

6. Základné organizácie majú právnu
subjektivitu. Môžu nadobúdať práva a za-
väzovať sa do výšky svojhomajetku, s kto-
rým hospodária. Hospodárenie odboro-
vej organizácie kontroluje jej revízna ko-
misia, ktorú volí členská schôdza. Hospo-
dárenie s príspevkom, ktorý základnej or-
ganizácii poskytol zväz, ako aj správnosť
odvodu príspevku na činnosť zväzu kon-
trolujú aj revízori účtov a zamestnanci
zväzu na základe poverenia predsedníc-
tva zväzu. V prípade zániku základnej or-
ganizácie rozhodujeonaložení s jejmajet-
kom členská schôdza. Nehnuteľný maje-
tok, ktorý organizácia nevyrovná, sa pre-
vádzanazväz.

7. Základné organizácie delegujú svoju
právomocnazväza jehovyššie avýkonné
orgány v záujme centrálneho zabezpečo-
vaniaúlohzväzuvovzťahukzahraničným
odborovým centrálam, ústredným orgá-
nom štátnej správy, v záujme jednotnej
koordinácie ametodiky základných orga-
nizácií a hospodárenia s majetkom s cie-
ľom jeho racionálneho využitia v pros-
pechčlenov.

1.Nazabezpečenieplneniaspoločných
úloh a obstarávania činností vo vzťahu
k riadiacim orgánom zamestnávateľa,
kúzemnýmorgánomštátnej správyalebo
samosprávy môžu základné organizácie
po vzájomnej dohode zriadiť Radu zá-
kladných organizácií zväzu (ďalej len ra-
da). Radanadobudneprávnusubjektivitu
zaevidovanímnaMinisterstvevnútraSR.

2. Rada je zložená zo zástupcov základ-
ných organizácií, ktorých schvaľuje člen-
ská schôdza (konferencia) základnej or-
ganizácie.

3. Postavenie, činnosť, právomoc
a štruktúru rady stanovia základné orga-
nizácie v dohode o zriadení rady a v (sta-
novách) štatúteRady.

4. Na čele rady je predseda, ktorý je
vpracovnoprávnomvzťahusozväzom.

5. Ak rada, ktorámá vlastnýmajetok, za-
nikne, jej majetok prechádza na základné
organizácie, ktoré ju zriadili v zmysle do-
hody o zriadení rady a v stanovách (štatú-
te) rady.

6.Hospodárenie radya správnosť vyko-
návania finančných operácií kontroluje
jej revízna komisia. Hospodárenie s prí-
spevkom,ktorý radeposkytol zväz, nakla-
danie smajetkomzväzu, ktorý rada využí-
va, kontrolujú aj revízori účtov a zamest-
nanci zväzu na základe poverenia pred-
sedníctva zväzu.

Článok 6.
Rady
základných organizácií

Článok 7.
Zjazd zväzu

Článok 8.
Revízori účtov

Článok 9.
Rada zväzu

1. Zjazd zväzu (ďalej len zjazd) je naj-
vyšším zväzovým orgánom. Určuje ciele
aprogramzväzunapríslušnéobdobie.

2. Zjazd schvaľuje:
a) stanovyzväzu, ichzmenyadoplnky,
b) predpisy upravujúce hospodárenie

a finančnúčinnosť zväzu,
c) správu o plnení programových cie-

ľov určených predchádzajúcim zjaz-
dom,

d) správu o hospodárení s majetkom
zväzuzauplynulévolebnéobdobie,

e) rokovacíporiadok radyzväzu.
3. Zjazd rozhoduje:
a) o zrušení a zániku zväzu a o rozdele-

nímajetku zväzu aleboo jehoprevo-
denanástupníckeorganizácie,

b) o vnútornej a medzinárodnej orien-
tácii zväzu,

c) volí a odvoláva predsedu zväzu
a na návrh združení zväzu (ďalej len
združenie) volí a odvolávapodpred-
sedov zväzu tak, ako sa to uvádza
včl. 12ods. 3,

d) o výške členského príspevku pre
zväzanačinnosť rád.

4. Hlasovacie právo na zjazde majú iba
delegáti zvolenínazjazd.

5. Zjazd sa schádza raz za 4 roky od
predchádzajúceho zjazdu, najneskôr do
konca kalendárneho roka, ak rada zväzu
nerozhodne inak. Zjazd zvoláva rada zvä-
zu.

1. Revízori účtov zväzu kontrolujú hos-
podárenie s majetkom zväzu, dodržiava-
nie schváleného rozpočtu, správnosť vy-
konávania finančných operácií a vedenia
účtovníctva.

2. Revízori účtov volia spomedzi seba
predsedu.

3. O svojej činnosti predkladajú najme-
nej raz ročne správu rade zväzu. Správu
o hospodárení s majetkom zväzu za vo-
lebnéobdobiepredkladajú zjazduzväzu.

1. Rada zväzu je najvyšším orgánom
zväzu v období medzi zjazdmi zväzu. Ra-
du zväzu tvoria zástupcovia združení zvä-
zu v počte danomkľúčom, podľa ktorého
na každých začatých 2 200 členov pripa-
dá jedenzástupca združenia v rade zväzu.
Prehodnotenie počtu zástupcov jednot-
livých združení v rade zväzu sa vykonáva
k1. 1. bežného rokana základe stavu člen-
skej základne zisteného k 15. 10. predchá-
dzajúceho roka. Členom rady okrem zá-
stupcov jednotlivých združení sú aj pred-
sedazväzuapodpredsedovia zväzu.

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

3. Rada zväzu, ako príslušný ústredný
(vyšší) odborový orgán, rozhoduje hlaso-
vaním o týchto zásadných otázkach čin-
nosti zväzu:

a)ozriadeníodbornýchkomisií a iných
orgánov zväzu a zásadách ich čin-
nosti,

b) o určení podmienokkonania zjazdu
zväzu,

c) o zapojení zväzu do generálneho
štrajku,

d) ovyhlásení celozväzovéhoštrajku,
e) o zapojení zväzu do činnosti medzi-

národnýchorganizácií,
f) ozrušení členstvavozväzepreporu-

šovanie stanov zväzu alebo pre ne-
plateniečlenského,

g) o zmeneustanovení článkovpredpi-
sov na hospodárenie a finančnú čin-
nosť zväzu,

h) o poverení člena zäzu vykonávať
funkciu predsedu Zväzu v zmysle
písm. i) tohtočlánku,

i) o uvoľnení predsedu zväzu v prípa-
de, ak nemôže vykonávať funkciu
alebosa funkcievzdá,

j) o rozpočte zväzunapríslušný rok,
k) o výsledkoch hospodárenia za prí-

slušnéobdobie,
l) oplatovomporiadkuzväzu,
m)o členstve alebo o zmene členstva

vodborovýchcentrálach,
n) o rokovacom poriadku predsedníc-

tva zväzu,
o) o zástupcoch zväzu do orgánov

iných inštitúcií a na rokovania so so-
ciálnymipartnermi,

p) o obsahu kolektívnych dohôd, ko-
lektívnych zmlúv vyššieho stupňa
a dohôd o spolupráci so sociálnymi
partnermi,

r) o ďalších zásadných otázkach a sta-
noviskách, týkajúcich sa činnosti
zväzu.

4. Rada zväzu schvaľuje organizačný
poriadok Úradu zväzu a správu o stave
BOZP v príslušnom roku a prerokúva za-
hraničné služobnécesty a ichvýsledky.

5. Spôsob rokovania radypodrobnejšie
upravuje jej rokovací poriadok schválený
zjazdomzväzu. Rada sa schádzanajmenej
trikrátdo roka.

1. Na zabezpečenie úloh, prípravu ex-
pertíz a koordináciu činnosti zväzumôže
rada zväzu zriaďovať odborné a koordi-
načné komisie, do ktorých deleguje kaž-
dézdruženie zväzu svojichzástupcov.

2. Činnosť komisie sa riadi štatútom,
ktorý schvaľuje radazväzu.

1. Predsedníctvo zväzu je orgán zväzu,
ktorý zabezpečuje plnenie uznesení zjaz-
du zväzu a rady zväzu a zodpovedá zaň.
Zložené je z predsedu zväzu, predsedov
združení zväzu a zo zástupcov združení
zväzu: združenie základného školstva 2,
združenie stredného školstva 2 a združe-
nie pre vysoké školy a priamo riadené or-
ganizácie2.

2. Predsedníctvo rozhoduje o týchto
činnostiachavykonáva ich:

a) rozpracúva programové ciele zväzu
schválenézjazdomzväzu,

b) zabezpečuje realizáciu rozpracova-
nýchprogramovýchcieľovzväzu,

c) predkladá rade zväzu návrh rozpoč-
tu zväzunapríslušný rok,

Článok 10.
Odborné komisie zväzu

Článok 11.
Predsedníctvo zväzu

d) rozhoduje o prípadných presunoch
medzi jednotlivými položkami
schváleného rozpočtu zväzu na zá-
kladenávrhovzdružení,

e) prerokúva výsledky hospodárenia
s majetkom zväzu a prijíma opatre-
nia v tejtooblasti,

f) každoročne predkladá rade zväzu
ročnú správu o plnení rozpracova-
ných úloh programových cieľov zvä-
zu; o činnosti zväzu a o plnení roz-
počtuzväzunapríslušný rok,

g) schvaľuje plán činnosti pre oblasť
BOZP,

h) schvaľuje plán zahraničných služob-
ných ciest funkcionárov a zamest-
nancovzväzu,

i) realizuje úlohy v oblasti medziná-
rodnej spolupráce,

j) pripravuje stanoviská zväzu k zásad-
nýmotázkam, týkajúcich sa činnosti
zväzu.

3. Spôsob rokovania predsedníctva
podrobnejšie upravuje jeho rokovací po-
riadokschválený radouzväzu.

1. Predseda zväzu reprezentuje zväz
a koná v jeho mene v celom rozsahu pô-
sobnosti v súlade s rozhodnutiaminajvyš-
ších orgánov zväzu a robí právne úkony
za zamestnávateľa. Predsedu zväzu volí
zjazdnanávrhzákladnýchorganizácií.

2. Podpredsedovia zväzu, ktorí sú aj
predsedami združení zväzu, reprezentu-
jú príslušné združenia zväzu a zastupujú
združenia v celom rozsahu pôsobnosti
v súlade s rozhodnutiami najvyššieho or-
gánu združenia. Zastupujú zväz vo vyme-
dzenej oblasti v súlade s rozhodnutiami
najvyššíchorgánovzväzu.

Článok 12.
Predseda a podpredsedovia zväzu
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vypisujú výberové konanie

Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy stredných škôl a zariadení
vo východoslovenskom regióne

a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

v Ke#marských $¾aboch vo Vysokých Tatrách.
Zariadenie poskytuje ubytovanie a stravovanie pre rekreaèné, vzdelávacie a školiace aktivity.

na obsadenie miesta vedúceho
rekreaèného zariadenia CROCUS

1. Vzdelanie – stredoškolské (hotelové slu.by), vysokoškolské (ekonomika slu.ieb a cestovného ruchu, mana.ment)
2. Prax minimálne 3 roky, prax v odbore vítaná
3. Predlo.i3: – štruktúrovaný .ivotopis,

– odpis z registra trestov
– návrh koncepcie riadenia a rozvoja rekreaèného zariadenia

4. Ovládanie jedného svetového jazyka, Vodièský preukaz skupiny B, práca s PC
5. Predpokladaný nástup od 1. 6. 2007

Po.iadavky:

Prihlášky posielajte poštou do 30. 4. 2007 na adresu:
Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení vo východosl. regióne, Hutnícka 1, 042 51 Košice

Obálku oznaète heslom Výberové konanie.
Bli#šie informácie na èísle 055/6323396 v èase od 9.00 – 14.00 hod.



3. Podpredsedov zväzu volia a odvolá-
vajú delegáti zjazdu zväzu podľa prísluš-
nosti k jednotlivým združeniam zväzu na
návrh základných organizácií podľa prí-
slušnosti k združeniuzväzu.

4. Predseda a podpredsedovia zväzu sú
vozväzevpracovnompomere.

5. Predseda a podpredsedovia zväzu sa
volia do tej istej funkcie najviac na tri po
sebe idúce volebné obdobia. Východis-
kom pre uplatnenie predchádzajúcej
vety je začiatok funkčného obdobia rok
1999.

1. Združenia zväzu sú autonómne, rov-
nocenné profesijno-odborové orgány
zväzu,ktorézabezpečujúrealizáciuprofe-
sijno-odborových záujmov vo vymedze-
nejoblasti.

2. Združenia zväzu sú zriadené pre zá-
kladné školstvo, stredné školstvo, vysoké
školstvoapriamoriadenéorganizácie.

3. Združenia a jeho orgány rozhodujú
o týchtočinnostiachavykonávajú ich:

Článok 13.
Združenia zväzu

a) vypracúvajú, prerokúvajú a schvaľu-
jú plán svojich akcií, aktivít a rozpo-
četnapríslušný rok,

b) prerokúvajú odborné a profesijné
záujmyčlenskej základne,

c) zúčastňujú sa na pripomienkovom
konaní k právnym a zväzovýmpred-
pisom,

d) spracúvajú a predkladajú prísluš-
ným orgánom zväzu stanoviská
kprávnymazväzovýmpredpisom,

e) formulujú, obhajujú a presadzujú
oprávnené požiadavky členov zá-
kladných organizácií a individuál-
nychčlenovzväzuvosvojej oblasti,

f) zastupujú záujmy rád základných
organizácií v rozsahu delegovaných
právomocí,

g) koordinujú základné organizácie
voblasti odborovej činnosti,

h) metodicky usmerňujú základné or-
ganizácie v oblasti odborovej čin-
nosti,

i) rozhodujú o výške platu funkcioná-
rov a zamestnancov pôsobiacich
v radách základných organizácií
v súlade s platovým poriadkom zvä-

zu schváleným radou zväzu a svoje
rozhodnutia predkladajú predsedo-
vizväzunarealizáciu,

j) rozhodujú o vymenovaní zástupcov
združenia za člena rady zväzu, člena
predsedníctvazväzuarevízoraúčtov
a o ich odvolaní.

k) rozhodujú o poverení člena zväzu
vykonávať funkciu predsedu zdru-
ženia apodpredsedu zväzu v zmysle
písm. l) tohtočlánku,

l) rozhodujú o uvoľnení predsedu
združenia a podpredsedu zväzu
v prípade, ak nemôže vykonávať
funkciualebosafunkcievzdá.

4. Štruktúru a spôsob voľby členov or-
gánov združenia zväzu a ich činnosť určí
štatútpríslušnéhozdruženia.

1. Úrad zväzu má zväz zriadený na za-
bezpečenie chodu svojich orgánov, na
odbornúametodickúčinnosť.

2. Štruktúru Úradu zväzu upravuje or-
ganizačnýporiadok, ktorývydápredseda
zväzuposchválení radouzväzu.

1. Zdrojom financovania činnosti zväzu
a jeho orgánov sú členské príspevky, kto-
ré odvádzajú členovia zväzu vo výške sta-
novenej zjazdom zväzu, a ďalšie aktivity,
majetok a príjmy súvisiace s činnosťou
ahospodárenímzväzu.

2.Zväzmázriadené tietoúčelové fondy:
rezervný fond, podporný fond a štrajko-
vý fond, s ktorými sa hospodári v zmysle
smernice o hospodárení s majetkom vo
zväze, v radách a v základných organizá-
ciáchzväzu.

3. Zväz hospodári podľa rozpočtu na
príslušný rok. Rozpočet vychádza z plánu
úloh a činnosti zväzu a jeho orgánov na
príslušný rok. Schvaľujeho radazväzu.

4. Kontrolu hospodárenia vykonávajú
revízori účtovzväzu.

5. Otázky hospodárenia podrobnejšie
upravuje smernica o hospodárení s ma-
jetkom vo zväze, v radách a základných
organizáciáchzväzu.

1. Spôsob rokovania a rozhodovania
v kolektívnych orgánoch zväzu upravujú
ich rokovacieporiadky.

2. Stanovyzväzuvykladá radazväzu.
3. Tieto stanovy schválil zjazd zväzu

uznesením zo dňa …. 2007 a nadobúdajú
platnosť aúčinnosťod….. 2007.

Týmto dňom strácajú platnosť a účin-
nosť stanovy zväzu prijaté zjazdom dňa
13. 11. 2003.

Článok 14.
Úrad zväzu

Článok 15.
Zásady hospodárenia

Článok 16.
Záverečné ustanovenia

Tretia èas 

strana 10

Stanovy OZ PŠaV
Fo

to
 R

en
át

a 
M

áj
ko

vá



Zjazd Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku (ďalej len
zväz) svojím uznesením číslo ...........
podľa článku 7, ods. 2, písm. b) stanov
zväzu schválil túto smernicu o hospodá-
rení s majetkom zväzu v radách základ-
ných organizácií a základných organizá-
ciáchzväzu:

1. Smernica upravuje hospodárenie
s majetkom, ktorý je vlastníctvom zväzu,
rád základných organizácií zväzu (ďalej
len rada), odborových organizácií zväzu
(ďalej len základná organizácia), ako aj
s majetkom, ktorého vlastníkom je iný
subjekt a sktorýmzväz, radaalebozáklad-
ná organizácia hospodári alebo ho využí-
vanavlastnúčinnosť (ďalej lenmajetok).

2. Smernica upravuje aj základné zása-
dy hospodárenia s majetkom uvedeným
v ods. 1 tohto článku, hospodárenie zá-
kladných organizácií a rád, hospodárenie
zväzu s majetkom, pôsobnosť orgánov
a funkcionárov na hospodárenie s majet-
kom, použitie majetku zväzu na činnosť,
kontrolu hospodárenia s majetkom, roz-
počtový systém zväzu, limity peňažných
prostriedkov a plnení pri rokovaniach or-
gánova inýchčinnostiachzväzu.

3. Smernica sa vzťahuje na zväz, rady
azákladnéorganizácie zväzu.

4. Smernica platí na neurčitý čas. O jej
zrušení rozhoduje zjazd zväzu. O zmene
ustanovení článkov smernice rozhoduje
v zmysle čl. 9, ods. 3, písm. g) stanov zvä-
zu, radazväzu.

1. Na ochranu majetku a riadneho hos-
podárenia sú príslušné orgány a funkcio-
nári zväzu, rád a základných organizácií
povinní vykonať potrebné opatrenia, aby
sa majetok riadne zabezpečil proti odcu-
dzeniuazneužitiu.

Článok 1.
Pôsobnosť smernice

Článok 2.
Základné zásady
hospodárenia s majetkom

Èas I.
Všeobecné ustanovenia

2. Vhospodárení smajetkomzväzu, rád
a základných organizácií sa uplatňuje
princíp kolektívneho rozhodovania o na-
kladaní s majetkom a osobnej zodpoved-
nostipríslušnéhofunkcionárazväzu, rady
a základnej organizácie. Funkcionár zvä-
zu, rady a základnej organizácie je zodpo-
vedný za plnenie rozhodnutí príslušných
odborových orgánov pri nakladaní s ma-
jetkom, ako aj za dodržiavanie tejto smer-
nice.

3. Riadne hospodárenie smajetkomvy-
žaduje, aby sa majetok viedol v predpísa-
nej evidencii a aby sa pravidelne inventa-
rizoval abolpoistený.

4. Na ochranumajetku sú príslušní fun-
kcionári zväzu, rád a základných organi-
zácií povinní uplatniť všetky právne pros-
triedky, najmä domáhať sa ochrany vlast-
níckeho práva proti neoprávneným zása-
homauplatňovať náhradu strát, škôdpro-
ti tým,ktorízanezodpovedajú.

1. Základné organizácie a rady, ktoré
majú právnu subjektivitu, so svojím ma-
jetkom hospodária samostatne, podľa
všeobecne záväzných právnych predpi-
sov a vlastných zásad hospodárenia, vy-
danýchv súlade s touto smernicou.

Zásady hospodárenia základnej orga-
nizácie schvaľuje jej členská schôdza
(konferencia). Zásadyhospodárenia rady
schvaľujerada(výborrady) .

2. Činnosť základných organizácií a rád
sa ekonomicky zabezpečuje ich majet-
kom.

Základnýmzdrojommajetku základnej
organizácie sú členské príspevky, ktoré
platia jej členovia.

Základnýmzdrojommajetku rád jeprí-

Článok 3.
Hospodárenie
základných organizácií a rád

Èas II

Návrh Smernice o hospodárení
s majetkom Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku, v radách základných
organizácií a v základných organizáciách zväzu

spevoknačinnosť radyzozákladnýchor-
ganizácií, ktoré ju založili.

Ďalším zdrojom majetku sú príjmy sú-
visiace s činnosťou základných organizá-
cií a rád, najmä úroky z vkladov, výnosy
z finančného, hmotného a nehmotného
majetku,prípadne inépríjmyadary.

3. Výšku členského príspevku členov
základnej organizácie určuje členská
schôdza (konferencia) základnej organi-
zácie. Výšku členského príspevku indi-
viduálneho člena určuje táto smernica
včasti III. článok4bod2.

4. Základné organizácie a rady hospo-
dária podľa ročného rozpočtu. V základ-
nej organizácii schvaľuje rozpočet na ka-
lendárny rok členská schôdza (konferen-
cia). V rade schvaľuje rozpočet na kalen-
dárny rok rada. Rozpočet základnej orga-
nizácie a rady na príslušný kalendárny
rok musí obsahovať najmä: finančný zos-
tatok z predchádzajúceho obdobia, oča-
kávané príjmy z členských príspevkov,
resp. zo základných organizácií, iné príj-
my, výdavky na vlastnú činnosť. Základné
organizácie a rady simôžu vytvárať účelo-
vé fondy, najmä štrajkový fond, ktorý sa
použijenavýdavkyspojenésoštrajkom.

5. Základné organizácie a rady vedú
predpísané účtovníctvo v zmysle plat-
nýchpredpisov.

6. Základné organizácie prispievajú na
činnosť zväzu podielom z vybraných
členskýchpríspevkovvovýškeschválenej
zjazdom zväzu. Výška členského príspev-
ku pre rady ZO je podľa uznesenia zjazdu
zväzu číslo ....................... vo výške0,10%čis-
tého mesačného platu člena ZO vrátane
náhrad platu, ktorýmuposkytuje zamest-
návateľ a súčasnepodliehadani zpríjmov
zo závislej činnosti. ZO poskytuje tento
príspevok svojej rade prostredníctvom
zväzu.

7.Onakladaní smajetkomzákladnej or-
ganizácie s výnimkouvecí, ktorépatriado
pôsobnosti členskej schôdze (konferen-
cie), rozhoduje výbor základnej organizá-
cie.Úkonysúvisiace snakladanímsmajet-

1

2

1 odporúča sa, abyzákladnéorganizácieurčili členskýpríspevokvovýške1%zplatučlena,
najviacvšak250Skmesačne,pri zachovaníodvoduprezväz0,5%zplatučlena;
z toho0,1pre svoju radua0,05pre štrajkovýa rezervný fond

2 zákonoúčtovníctveč. 431/2002Zb. aopatreniaMFSRč. j. 22502/2002-92, ktorýmsaustano-
vujeúčtovnáosnovaapostupyúčtovaniaprepolitické strany, hnutia, občianskezdruženia,
inénezárobkovéorganizácie
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kom podpisuje predseda výboru základ-
nej organizácie a hospodár základnej or-
ganizácie, ktorí nesú aj osobnú zodpo-
vednosť v zmysle časti I, článku 2, ods. 2
tejto smernice, pri dodržaní ustanovenia
článku5,ods.7stanovzväzu.

8. O nakladaní s majetkom rady rozho-
duje orgán určený v stanovách (štatúte)
rady. Ak takéto určenie nie je v štatúte,
o nakladaní s majetkom rozhoduje výbor
rady.Úkony súvisiace soperáciamipri na-
kladaní s majetkom podpisuje predseda
rady, ktorý nesie aj osobnú zodpoved-
nosť v zmysle časti I. článku 2 ods. 3 tejto
smernice pri dodržaní ustanovenia člán-
ku6,ods. 5 stanovzväzu.

9. Kontrolu hospodárenia a nakladania
smajetkomzákladnej organizáciekontro-
luje jej revízna komisia, ktorú volí členská
schôdza základnej organizácie.Hospodá-
renie s príspevkom, ktorý základnej orga-
nizácii poskytol zväz, a správnosť odvodu
príspevkuna činnosť zväzu kontrolujú re-
vízori účtov a zamestnanci zväzuna zákla-
depovereniapredseduzväzu.

10. Hospodárenie rady a nakladanie
s jej majetkom kontroluje revízna komi-
sia rady. Nakladanie s majetkom zväzu
a správnosť odvodu členských príspev-
kov kontrolujú revízori účtov a zamest-
nanci zväzu na základe poverenia pred-
seduzväzu.

11. Rada ZO predkladá zväzu správu
o hospodárení za uplynulý kalendárny
rok a rozpočet na bežný kalendárny rok
vždydo31.marcabežného roku.

12.Nahospodárenie a nakladanie sma-
jetkom základných organizácií a rád sa
vzťahujú aj ďalšie ustanovenia tejto smer-
nice, ak je tovnichurčené.

1. Majetok zväzu predstavujú stále aktí-
va a obežné aktíva vyjadrené predpísa-
nýmspôsobomvúčtovej evidencii.

Stále aktíva tvoria nehmotný investičný
majetok a jeho oprávky, hmotný investič-
ný majetok a jeho oprávky, finančné in-
vestície. Obežné aktíva tvoria zásoby, po-
hľadávky, finančný majetok a prechodné
aktívneúčty.

2. Základným zdrojom majetku zväzu
sú členské príspevky, ktoré platia členo-
via ZO zväzu. Výška členského príspevku
členaZOprezväz jepodľauznesenia zjaz-
du zväzu č. .................... 0,50% z čistéhome-
sačného platu člena ZO vrátane náhrad
platu, ktorý mu poskytuje zamestnávateľ
a súčasne podlieha dani z príjmov zo zá-
vislej činnosti. ZO poukazuje zväzu člen-
ské príspevky na jeho účet do 25. dňa prí-
slušnéhomesiaca. Z tohto príspevku zväz
poukáže 0,10%na činnosť príslušnej rady

Článok 4.
Majetok zväzu, jeho zdroje,
vykazovanie a použitie

Èas III.
Hospodárenie zväzu
s majetkom

do15. dňanasledujúcehomesiaca; na čin-
nosťzväzusapoužije0,35%a0,05%sapo-
užijenatvorbuúčelovýchfondovzväzu.

Individuálny člen zväzu platí na účet
zväzu členský príspevok vo výške 0,5 %
z čistého mesačného platu vrátane ná-
hrad platu, ktorýmuposkytuje zamestná-
vateľ a súčasne podlieha dani z príjmov
zo závislej činnosti, najviac však 250 Sk,
do25.dňapríslušnéhomesiaca.

Výšku udržiavacieho členského prí-
spevku člena základnej organizácie, kto-
rý je dôchodcom, nezamestnaným, na
materskej dovolenke (od prvého dňama-
terskej dovolenky), dlhodobo prácene-
schopnýalebopoberá len rodičovskýprí-
spevok, určí členská schôdza (konferen-
cia) základnej organizácie. Základná or-
ganizácia odvedie zväzu 100 Sk ročne za
člena, ktorýplatí udržiavací príspevok, na
účet zväzu, vždy do 30. novembra bežné-
ho roka. Ustanovenie tohto odseku je zá-
väznéprezákladnéorganizácie.

3. Zdrojom tvorby účelových fondov
zväzu jepríspevok0,05%zčistéhomesač-
néhoplatučlena,podľabodu2 tohtočlán-
ku. Toto ustanovenie je platné aj pre indi-
viduálnychčlenov.

4. Ďalším zdrojom majetku zväzu sú
príjmy súvisiace s činnosťou zväzu, najmä
úroky z peňažných vkladov, výnosy zma-
jetku, odvody účelových zariadení, prí-
spevky zo štátneho rozpočtu (BOZP), prí-
padne inépríjmyadary.

5. Zväz hospodári so svojím majetkom
vo vlastnom mene a každoročne vykazu-

Návrh Smernice o hospodárení
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je celkový stavmajetku v zmysle platných
predpisov.

6. Majetok zväzu sa zásadne používa na
činnosť apotrebyzväzu.

7. Majetok zväzu sa môže dať do užíva-
nia radám, resp. základnýmorganizáciám
na základe písomnej zmluvy onájme veci
alebonazákladezmluvyovýpožičkeveci.

8. Majetok zväzu sa môže vo výnimoč-
ných prípadoch dať do užívania aj iným
subjektom, ako ustanovuje ods. 6 tohto
článku, rozhodnutím predsedníctva zvä-
zu, lennazákladepísomnejzmluvy, zaod-
platu.

9. Finančný príspevok neziskovým or-
ganizáciám, nadáciám, usporiadateľom
školských akcií možno poskytnúť na zá-
klade rozhodnutia predsedníctva zväzu
v rámci schváleného rozpočtuzväzu.

1. Zjazd zväzu v oblasti hospodárenia
s majetkom zväzu rozhoduje v týchto ve-
ciach:

a) schvaľuje predpisy upravujúce hos-
podársku a finančnú činnosť zväzu
(čl. 7, ods. 2, písm.b) stanovzväzu),

b) rozhoduje o rozdelení majetku zvä-
zu alebo o jeho prevode na nástup-
nícke organizácie v prípade zániku
zväzu (čl. 7, ods. 3 písm. a) stanov
zväzu),

c) o výške členského príspevku pre
zväz ana činnosť rádZO(čl. 7, ods. 3,
písm.d) stanovzväzu).

2. Rada zväzu v oblasti hospodárenia
s majetkom zväzu rozhoduje v týchto ve-
ciach:

a) o zmene ustanovení článkov smer-
nice upravujúcich hospodársku a fi-
nančnú činnosť zväzu (čl. 9, ods. 3,
písm.g)stanovzväzu),

b) o rozpočte zväzu na príslušný rok
(čl. 9, ods. 3, písm. j) stanovzväzu),

c) o výsledkoch hospodárenia za prí-
slušnéobdobie (čl. 9, ods. 3, písm. k)
stanovzväzu),

3. Predsedníctvo zväzu v oblasti hospo-
dárenia smajetkomzväzu:

a) predkladá rade zväzu návrh finan-
čného plánu (ďalej len rozpočet)
zväzu na príslušný rok (čl. 11, ods. 2,
písm. c) stanovzväzu),

b) na návrh združení a Úradu zväzu
rozhoduje o prípadných presunoch
medzi jednotlivými položkami
schváleného rozpočtu zväzu (čl. 11,
ods. 2, písm.d) stanovzväzu),

c) prerokúva výsledky hospodárenia
s majetkom zväzu a prijíma opat-
renia v tejto oblasti (čl. 11, ods. 2,
písm. e) stanovzväzu),

d) každoročne predkladá rade zväzu
správu o plnení rozpočtu zväzu za

Článok 5.
Pôsobnosť orgánov zväzu a jeho
funkcionárov na hospodárenie
s majetkom zväzu

príslušný rok (čl. 11, ods.2, písm. f)
stanovzväzu),

e) môže rozhodnúť o vykonaní mimo-
riadnej inventarizácie aleboauditu.

4. Združenia zväzu v oblasti hospodá-
renia s majetkom zväzu vykonávajú tieto
činnosti:

a) vypracúvajú a schvaľujú svoj rozpo-
čet na príslušný rok (čl. 13, ods. 3,
písm. a) stanovzväzu),

b) rozhodujú o výške platu funkcioná-
rov a pracovníkov pôsobiacich v ra-
dách (čl. 13, ods. 3, písm. i) stanov
zväzu).

5. Úkony súvisiace s operáciami pri na-
kladanísmajetkomzväzupodpisujepred-
seda zväzu alebo nímpoverený podpred-
seda zväzu, ktorý nesie aj osobnú zodpo-
vednosť v zmysle časti I, čl. 2, ods. 2 tejto
smernice.

1. Inventarizácia majetku a záväzkov
zväzu je jedným z nástrojov ochrany ma-
jetku zväzu. Zisťuje sa ňou stav majetku
azáväzkov, ich riadneuvádzanieveviden-
cii zväzu, riadne využívanie majetku na
činnosť zväzu a zistenie, či nevznikajú
stratymajetkuzväzu.

2. Na vykonanie inventarizácie vydáva
predsedazväzupísomnýpríkaz,vktorom
saoznačí, o akú inventarizáciu ide, označí
samajetokazáväzky, ktoré súpredmetom
inventarizácie, určia sa zamestnanci zvä-
zu, ktorí tvoria ústrednú inventarizačnú
komisiu, časový harmonogram inventari-
zácie, deň, ku ktorému sa vykoná inventa-
rizácia, adeň, doktorého sa skončí. Príkaz
musí byť datovaný a podpísaný predse-
dom zväzu. Predsedníctvo zväzu môže
rozhodnúťomimoriadnej inventarizácii.

3. Za riadne vykonanie inventarizácie
zodpovedá predseda ústrednej inventari-
začnej komisie, ktorého vymenúva pred-
seda zväzu. Predseda ústrednej inventari-
začnej komisie zväzu riadi prácu ústred-
nej inventarizačnej komisie, usmerňuje
čiastkové inventarizačné komisie a vyme-
núva ichčlenov.

4. Čiastkové inventarizačné komisie zis-
ťujú skutočný stav hospodárskych pros-
triedkov,ktorýzaznamenávajúv inventúr-
nychsúpisochaktoré sa spracúvajúodde-
lene podľa hmotne zodpovedných pra-
covníkov a podľa miest, kde sa tieto pros-
triedky nachádzajú. Inventúrne súpisy
musiabyť spracovanév takej forme,abysa
z nich dala kedykoľvek zistiť totožnosť in-
ventarizovaných hospodárskych pros-
triedkov, ich skutočné množstvo zistené

Článok 6.
Inventarizácia
majetku a záväzkov zväzu

Èas IV.
Kontrola hospodárenia
s majetkom

pri inventúre a ich jednotková cena, v kto-
rej sa inventarizovali. Inventúrny súpis
musí obsahovať aj dátum inventúry a mu-
sia ho podpísať členovia čiastkovej komi-
sie, ktorí vykonali inventúru, a zamestna-
nec zodpovedný za inventarizované hos-
podárskeprostriedky.

5. Výsledky inventarizácie spolu s opat-
reniami, ktoré predseda zväzu vykonal
v tejto oblasti, predkladá predseda zväzu
predsedníctvu zväzu, ktoré ich prerokú-
va.

1. Finančná kontrola je jednou zo záruk
dodržiavania zákonnosti a finančnej dis-
ciplíny v oblasti finančnej činnosti zväzu
(ďalej len revízia hospodárenia). Revízia
hospodáreniapomáha,abyfinančnéope-
rácie a operácie v oblasti hospodárenia
s majetkom Zväzu nielen formálne zod-
povedali zákonom, ale vo svojej podstate
boli čo najracionálnejšie, najefektívnej-
šie, najúčelnejšie a aby zodpovedali roz-
hodnutiamorgánovzväzu.

2. Revíziu hospodárenia zväzu vykoná-
vajú revízori účtov zväzu podľa jednotli-
vých rokov (riadne periodické revízie),
ako ajmimoriadne k určitémudňu a v ob-
lasti podľa rozhodnutia radyzväzu.

3. Revízori účtov vykonávajú revíziu
hospodárenia na základe písomného prí-
kazu predsedu revízorov účtov, v ktorom
sa uvedú mená, priezviská revízorov úč-
tov, ktorí majú revíziu vykonať, lehota na
vykonanie revízie hospodárenia, t. j. dá-
tum začiatku a dátum skončenia revízie
a zameranie revízie.

4. Revízie hospodárenia sa vykonávajú
na základe plánu revízií na príslušný rok.
Plán revízie hospodárenia schvaľujú re-
vízori účtov na svojom prvom zasadnutí
vpríslušnomroku.Súčasťouplánuječaso-
vý program revízií a plán obsahového za-
merania revízií. Tento plán sa týka najmä:

a) účelného nakladania s majetkom
zväzu,

b) správnosti a úplnosti napĺňania príj-
mov zahrnutých do rozpočtu zväzu
napríslušný rok,

c) správnosti a úplnosti odvodov člen-
skýchpríspevkovdozväzu,

d) správnosti a úplnosti príspevku na
činnosť rád, poukázaného zväzom
na rady,

e) dodržiavania rozpočtu zväzu, jeho
čerpania v súlade s rozhodnutiami
orgánovzväzu,

f) dodržiavania všeobecne záväzných
predpisov pri hospodárení s finanč-
nými prostriedkami zväzu a pri ve-
deníúčtovníctva,

g) čerpania a využitia príspevkov po-
skytnutých radám,

h) správnosti vykazovania výsledkov
hospodárenia zväzu.

Článok 7.
Revízia hospodárenia
s majetkom zväzu
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5. Výsledky revízie hospodárenia spra-
cúvajú revízori účtov do protokolu o reví-
zii hospodárenia (ďalej lenprotokol). Pro-
tokol zahŕňavýsledky revízie ana základe
spoľahlivých dokladov uvádza nedostat-
ky a chyby, ich príčiny spočívajúce najmä
v nedodržiavaní alebo porušení povin-
ností uložených príslušným funkcioná-
rom a zamestnancom, ktorí sú zodpoved-
ní za vznik a trvanie chýb a nedostatkov.
V protokole sa ďalej uvedú konkrétne
právne predpisy alebo uznesenia orgá-
nov zväzu, ktoré zodpovedné osoby po-
rušili, a dôsledky ich nesprávneho kona-
nia na majetok zväzu. Obsah protokolu
musí byť pravdivý a presný, zrozumiteľný
a stručný. Uvedené nedostatky sa musia
uvádzať adresne, v súvislosti s činnosťou
konkrétnych osôb. Protokol nesmie obsa-
hovať úvahy, domnienky, nepreverené
okolnosti a pod., ale len fakty, ktoré reví-
zori spoľahlivo a všestranne zistili a dolo-
žili vierohodnými dokladmi. Protokol
podpisujú okrem predsedu revízorov
účtov aj revízori účtov, ktorí revíziu vy-
konali.

6. Predseda revízorov účtov prerokúva
protokol s predsedom zväzu za prítom-
nosti zodpovedných osôb. Prerokovanie
protokolu a oboznámenie sa s nedostat-
kami, ktoré sa v ňom uvádzajú, písomne
potvrdzujú predseda zväzu a zodpoved-
néosoby.

7. Predseda zväzu prijíma na odstráne-
nie nedostatkov zistených revíziou hos-
podárenia písomné opatrenia s konkrét-
nymi úlohami, termínmi a osobami zod-
povednými za ich splnenie. Prijaté opat-
renia predkladá predsedovi revízorov
účtov.

8. Predseda revízorov účtov predkladá
protokol spolu s opatreniami predsedu
a so svojou správou rade zväzu na prero-
kovanie.

9. Revízori účtov vypracúvajú správu
ohospodárení smajetkomzväzuzaobdo-
bie od posledného zjazdu a predkladajú
ju v písomnej forme na rokovanie zjazdu
zväzu.

10. Revízori účtovpredkladajú radezvä-
zu na prerokovanie ročnú správu o výs-
ledkoch revíziehospodárenia zväzu.

1. Rozpočet zväzu sa delí na príjmovú
časť a výdavkovúčasť.

2. Príjmová časť rozpočtu sa určuje ob-
sahovým vymedzením a kvantitatívnym
rozsahom peňažných zdrojov, ktoré zväz
plánujezískaťzozdrojovuvedenýchvčas-
ti III čl. 4 ods. 2 a 3 tejto smernice, od svo-
jich orgánov, regionálnych štruktúr a vy-

Článok 8.
Príjmy a výdavky rozpočtu zväzu

Èas V.
Rozpoètový systém zväzu

tvoriť vlastnou činnosťou v príslušnom
roku.

3. Výdavková časť rozpočtu sa určuje
obsahovým vymedzením a kvantitatív-
nym rozsahom peňažných zdrojov, ktoré
zväzplánujepoužiť vpríslušnomroku.

1. Rozpočet zväzu (ďalej len rozpočet)
predstavuje rozvrh príjmov a výdavkov
zväzu na obdobie kalendárneho roka
avychádza:

a) z rozpracovaných programových
cieľovzväzunapríslušný rok,

b) z plánu akcií a úloh orgánov zväzu
a rád,

c) zpovinnýchpoplatkovmedzinárod-
nýmainýmodborovýmústredniam,

d) z predpokladaných príjmov zväzu
vpríslušnomroku,

e) zostatnej činnosti zväzu.
2. Vo zväze sa uplatňuje jeden rozpočet

zohľadňujúci autonómnosť štruktúr zvä-
zu.

3. Rozpočtové výdavky zväzu sa usku-
točňujú len v takej výške, v akej to dovoľu-
jú rozpočtové príjmy. Výnimku z tejto zá-
sadymôže uskutočniť rada zväzu formou
zmeny rozpočtu (čl. 9, ods. 3, písm. j) sta-
novzväzu).

4. Prostriedky plánované v rozpočte sa
môžu používať len na tie ciele, na ktoré
boli určené. Výnimku z tejto zásadymôže
vykonaťpredsedníctvozväzu formouroz-
počtovéhopresunu (čl. 11, ods. 2. písm. d)
stanovzväzu).

5. Rozpočet zväzu schvaľuje radazväzu.
6. Podklady na rozpočet za rady a zdru-

ženie zväzu predkladajú združenia zväzu
príslušnémupodpredsedovi zväzu.

7. Podklady na rozpočet rady zväzu,
predsedníctva zväzu, ako aj ich komisií,
revízorov účtov a za Úrad zväzu zabezpe-
čuje vedúci Úradu zväzu a odovzdá ich
príslušnémupodpredsedovi zväzu.

8. Príslušný podpredseda zväzu zabez-
pečí vypracovanie návrhu rozpočtu zvä-
zudokonca januára apredloží hopredse-
dovi zväzu.

9. Predseda zväzu predloží návrh roz-
počtu predsedníctvu zväzu na preroko-
vanienajneskôrdokonca februára.

10. Predsedníctvo zväzu po zapracova-
ní svojich rozhodnutí predloží návrh roz-
počtunanajbližšie rokovanie radyzväzu.

11. Rozpočet na príslušný rok schvaľuje
rada zväzu najneskôr do konca marca to-
ho kalendárneho roka, na ktorý je rozpo-
četurčený.

12. Náklady na zjazd zväzu schvaľuje
radazväzu formouosobitného rozpočtu.

1. Z finančnéhomajetkumá zväz vytvo-
rené okrem rozpočtu aj tieto účelové pe-
ňažné fondy:

Článok 9.
Zásady rozpočtu zväzu

Článok 10.
Účelové fondy zväzu

a) rezervný fond,
b) štrajkový fond,
c)podporný fond.
2. Peňažnézdroje (ďalej len zdroje) z re-

zervného fondu sa môžu použiť na úhra-
du nákladov činnosti Zväzu s výnimkou
použitia namzdy a na ostatné osobné ná-
klady. Opoužití zdrojov fondu rozhoduje
rada zväzu formou zmeny rozpočtu zvä-
zu.

3. Zdroje zo štrajkového fondu samôžu
použiť na úhradu nákladov spojených so
štrajkom i s protestnými akciami vyhláse-
nými radou zväzu. O použití zdrojov fon-
du rozhoduje rada zväzu formou osobit-
ného rozpočtu štrajku, ktorý je označený
doložkoudôverné.

4. Zdroje podporného fondu sa môžu
použiť na poskytnutie nenávratného prí-
spevku členom zväzu, ktorých členstvo
vo zväze trváneprerušeneod jehovzniku
aspoň jeden rok, na prekonanie mimo-
riadne zlej sociálnej situácie. O použití
zdrojov fondu rozhoduje predsedníctvo
zväzu podľa zásad schválených radou
zväzu.

1. Zväzmôžeposkytnúťpri konaní akcií
občerstvenie a jedlo v závislosti od času,
vktoromsabudekonať zasadnutie.

2. Maximálne stravné limity schvaľuje
radazväzu.

3. Usporadúvajúci orgán môže určiť,
že namiesto hromadného stravovania sa
účastníkom akcie vyplatí finančná náhra-
da. Výška tejto náhrady bude odvodená
od trvania akcie.

4. Index rastu stravných limitov v závis-
losti od rastu cien potravín určí v zmysle
ods. 2 tohto článku radaOZkoeficientom
odvodeným od zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskor-
šíchpredpisov.

5. Pri pracovných cestách v znení záko-
na č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-
dách v znení neskorších predpisov hradí
zväz cestovné vo výške skutočných ces-
tovných nákladov hromadnou dopravou
(MHD, SAD, ŽSR) členom orgánov zväzu,
zamestnancom zväzu a pozvaným hos-
ťom.

Cestovné náhrady sa vypočítavajú po-
dľa skutočných nákladov na cestovné pri
príchodeapopredloženídokladov.

Náhrady sa poskytujú pri použití do-
pravnýchprostriedkovnasledovne:

a) autobusovádoprava

Článok 11.
Porady, aktívy, semináre,
školenia, schôdze

Èas VI.
Urèenie limitov
peòa9ných prostriedkov
a poskytnutie iných plnení
pri rokovaniach orgánov
a iných èinnostiach zväzu
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b)vlakovádoprava
Pri spiatočnej ceste vznikne nárok
na poskytnutie náhrad za použitie
lôžka, len ak sa rokovanie skončí po
16.00hod.

c) letecká doprava – ak cena letenky ne-
prekročínákladynacestovnévlakom
aleboautobusomoviacnež10%.

6. V prípade použitia súkromného
motorového vozidla bude podľa zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov uhradené
cestovné vo výške zodpovedajúcej cene
hromadného dopravného prostriedku.
Použitie súkromnéhomotorového vozid-
la je možné iba na základe predchádzajú-
ceho súhlasu predsedu zväzu alebo ním
povereného funkcionára zväzu. Potreb-
nou podmienkou na udelenie súhlasu je
preukázateľné havarijné poistenie použi-
téhovozidla.

7. Pri akciách organizovaných zväzom
budezväzvyplácať:

a) náhradu za stratu času pozvaným
účastníkomačlenomorgánovzväzu
v sume100Sk,

b) paušálnu náhradu pozvaným účast-
níkom a členom orgánov zväzu za
prípravu materiálov, za účasť a čin-
nosťna rokovaniachorgánovzväzu:
Radyzväzu600Sk
Predsedníctva zväzu500Sk
Výboruzdruženia300Sk
Plénazdruženia300Sk
Výboru sekcie300Sk

Článok 12.
Zahraničné delegácie

Článok 13.
Pokladničný limit

Medzinárodná činnosť zväzu zabezpe-
čuje prijímanie zahraničných delegácií,
vysielanie delegácií do zahraničia, účasť
na medzinárodných seminároch a prí-
spevky zahraničným odborovým centrá-
lam, vktorých je zväz členom.

1. Pri prijatých zahraničných delegá-
ciách samôžeposkytnúť:

a) stravný limitnaosobuadeň800,– Sk
b)daryvcenedo600,– Sk
2. Pri vyslaných zahraničných delegá-

ciáchapracovnýchcestách:
a) cestovné, stravné a vreckové v zmys-

le zákona č. 283/2002 Z. z. o cestov-
ných náhradách v znení neskorších
predpisov,

b)daryvcenedo1800Sknadelegáciu.

Limit pokladničnej hotovosti zväzu je
50000Sk.Pri zasadnutiachorgánovzväzu
a pri ďalších akciách o zvýšení pokladnič-
ného limitu jednorazovo rozhoduje pred-
sedazväzu.

Èas VII.
Pokladnièná, úètová evidencia
a závereèné ustanovenia

Článok 14.
Účtová a pokladničná evidencia

Článok 15.
Záverečné ustanovenia

Zväz vedie účtovníctvo a pokladničnú
evidenciu v súlade s platnými predpismi.
Zväz používa predpísanú účtovú osnovu,
vykonáva ročnú účtovú uzávierku a zá-
vierku spríslušnýmivýkazmi.

1. Smernica o hospodárení s majetkom
vo zväze, v radách a základných organizá-
ciách zväzu nadobúda platnosť ...................
Zmeny smernice sa vykonávajú dopln-
kom, ktorý je označený číslom v poradí,
v ktorombolprijatý.

2. Základné organizácie a rady postu-
pujú pri kontrole hospodárenia so svo-
jím majetkom podobne, ako sa to uvádza
v časti IV tejto smernice, s prispôsobením
vlastnýmpodmienkam.

3. V deň nadobudnutia účinnosti tejto
smernice strácajú platnosť a účinnosť
smernice na hospodárenie OZ PŠaV na
Slovensku, zodňa14. 11. 2003.
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Slovensko má svojho Zlatého Amosa

Dňa 29. marca 2007 na slávnostnom gala-
večere v Štátnom divadle v Košiciach bo-
li ocenení výhercovia v hlavnej kategórii

, v kategórii
a vkategórii .

Výhercom srdečne blahoželáme a teší-
me sa už teraz na druhý ročník ankety
o najobľúbenejšieho učiteľa na Sloven-
sku, ktorý vyvrcholí slávnostným galave-
čeromdňa4. apríla 2008.

Zlatý Amos Amos sympaťák
Amos press

ZLATÝ AMOS
Mgr. Daniel Karpinský
Gymnázium Školská 7
Spišská Nová Ves

AMOS PRESS
Mgr. Mária Zolotová
ZŠ ul. T. J. Moussona 4
Michalovce

AMOS SYMPAAÁK
RNDr. Janka Olexová
8-ročné súkr. gymnázium
Dneperská 1, Košice

Predseda OZPŠaV na Slovensku Ing. Ján Gašperan odovzdáva
cenu v kategórii Amos sympaťák RNDr. Janke Olexovej

Záverečnú pieseň zaspievali Katka Kohútová a Tomáš Malo

Zlatý Amos s predsedníčkou poroty
Evou Klikáčovou (vľavo) a riaditeľkou
ankety Renátou Vadásyovou

Podpredseda vlády Slovenskej republiky
Dušan Čaplovič odovzdáva šek

Moderátori večera Tibor Kubička
a Anička Dušenková
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