
S T A N O V Y 
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a 
sociálnych služieb (ďalej len SOZ ZaSS) je 
samostatným, dobrovoľným, nezávislým, 
otvoreným združením s právnou 
subjektivitou, založený na princípoch 
demokracie a humanizmu. SOZ ZaSS je 
registrovaným občianskym združením 
podľa zákona o združovaní občanov. Je 
politicky, ekonomicky a organizačne 
nezávislý od politických strán a 
hospodárskych orgánov, spoločenských 
a záujmových združení, občianskych 
iniciatív a združuje zamestnancov v 
zdravotníctve a sociálnych službách bez 
rozdielu politickej príslušnosti, 
národnosti, vyznania, rasy, pohlavia a 
povolania a tiež občanov, ktorí sa 
stotožňujú s cieľmi, Programom a 
Stanovami SOZ ZaSS. 

 
Článok 2 

Hlavným poslaním SOZ ZaSS je chrániť a 
obhajovať zákonnými a demokratickými 
prostriedkami práva, potreby a záujmy 
členov v ňom združených, najmä v oblasti 
mzdovej, pracovnoprávnej, ekonomickej, 
sociálnej a bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 
 

Článok 3 
Pre napĺňanie cieľov a poslania využíva 
SOZ ZaSS, jeho orgány a základné 
odborové organizácie v ňom združené, 
všetky formy práva, dané 
medzinárodnými zmluvami a dohovormi 
ratifikovanými a vyhlásenými 
Slovenskou republikou alebo jej 
právnymi predchodcami, Ústavou SR, 
zákonmi SR a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
 
 

Článok 4 
Činnosť SOZ ZaSS sa riadi týmito 
Stanovami, vnútrozväzovými predpismi 
a uzneseniami orgánov zväzu. 
 

Článok 5 
SOZ ZaSS je založený na princípe 
organizačnej, materiálnej, majetkovej a 
finančnej samostatnosti základných 
odborových organizácií, združených v 
SOZ ZaSS. SOZ ZaSS a jeho základné 
odborové organizácie sú ako právnické 
osoby úplne samostatné a majú 
neobmedzenú právnu subjektivitu.  
 

Článok 6 
Činnosť SOZ ZaSS nie je zameraná na 
dosahovanie zisku. Jeho príslušné orgány 
môžu na realizáciu svojich potrieb a 
záujmov založiť obchodnú spoločnosť 
podľa platných právnych predpisov. 
 

Článok 7 
Sídlom SOZ ZaSS je Bratislava, Bajkalská 
ulica č. 29/B, 821 01 Bratislava. 
 
II. ČLENSTVO V ODBOROVOM ZVÄZE 

 
Článok 8 

Členom SOZ ZaSS sa môže stať občan i 
cudzí štátny príslušník, starší ako 15 
ročný, ktorý je v pracovnom pomere 
alebo sa pripravuje na činnosť v odvetví 
zdravotníctva a sociálnych služieb, osoba 
samostatne zárobkovo činná, ktorá 
nezamestnáva ďalších zamestnancov a 
občan, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, 
Programom a Stanovami SOZ ZaSS. 

 
Článok 9 

Členmi môžu naďalej zostať: 
a) členovia, ktorí pre svoj vek alebo 
zdravotný stav ukončili pracovný pomer 
a poberajú dôchodok; 
 



b) členovia na materskej alebo 
rodičovskej dovolenke; 
c) členovia, ktorí ukončili pracovný 
pomer z dôvodu starostlivosti o dieťa, 
alebo iného člena rodiny, pokiaľ tieto 
dôvody trvajú; 
d) členovia, ktorí sú nezamestnaní, po 
dobu kedy sú vedení príslušným úradom 
práce ako uchádzači o zamestnanie; 
e) členovia, ktorí pracujú v zahraničí a 
hodlajú si zachovať členstvo v SOZ ZaSS. 
Podmienkou pre zachovanie členstva vo 
všetkých prípadoch je platenie určeného 
členského príspevku. 
 

Článok 10 
Podmienkou vzniku členstva je podanie 
písomnej prihlášky. O prijatí za člena 
rozhoduje Výbor základnej organizácie 
(ďalej Výbor ZO), ak prijatie za člena nie 
je v rozpore s oprávnenými záujmami 
odborovej organizácie. Rozhodnutie o 
prijatí za člena dáva Výbor ZO na 
vedomie členskej schôdzi (konferencii) 
ZO. Každý člen môže byť členom iba 
jednej základnej odborovej organizácie. 

 
Článok 11 

Členstvo v SOZ ZaSS vzniká a započítava 
sa dňom prijatia za člena. Dokladom o 
členstve je členský preukaz. Základná 
odborová organizácia vedie evidenčný 
lístok – kartu, alebo iné médium – člena, 
do ktorého vyznačuje platenie členských 
príspevkov a ďalšie údaje, týkajúce sa 
členstva v SOZ ZaSS. 
 

Článok 12 
Do doby členstva v SOZ ZaSS sa 
započítava aj doba členstva v iných 
odborových zväzoch, ktoré sú združené v 
KOZ SR. 
 

Článok 13 
Členstvo v SOZ ZaSS zaniká: 
a) smrťou člena, 
b) vystúpením člena alebo základnej 
odborovej organizácie na základe 
vlastného písomného prehlásenia člena. 

V prípade vystúpenia základnej 
odborovej organizácie, na základe 
uznesenia členskej schôdze 
(konferencie), 
c) rozhodnutím o vylúčení člena na 
základe uznesenia členskej schôdze 
(konferencie) základnej odborovej 
organizácie za hrubé a závažné 
porušenie Stanov SOZ ZaSS alebo 
poškodzovanie záujmov základnej 
odborovej organizácie alebo SOZ ZaSS, 
d) zavineným neplatením členských 
príspevkov po dobu presahujúcu tri 
mesiace. 
 

Článok 14 
O rozhodnutí o vylúčení musí byť člen 
písomne informovaný, vrátane uvedenia 
dôvodov, ktoré k vylúčeniu viedli i s 
poučením o možnosti odvolať sa. 
Odvolanie proti vylúčeniu môže člen 
podať revíznej komisii základnej 
odborovej organizácie. 
Ak revízna komisia základnej odborovej 
organizácie nevyhovie odvolaniu, môže 
člen podať odvolanie revízorom účtov 
SOZ ZaSS, ktorých rozhodnutie je 
konečné. 

 
III. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

 
Článok 15 

Člen SOZ ZaSS má právo: 
a) zúčastňovať sa na tvorbe a 
uskutočňovaní Programu SOZ ZaSS, 
b) voliť a slobodne vyjadrovať svoje 
názory, predkladať námety a návrhy na 
zlepšenie práce odborovej organizácie, 
SOZ ZaSS a jeho orgánov a dostávať 
informácie o vybavení a využití svojich 
podnetov, 
c) byť volený do všetkých odborových 
orgánov podľa príslušného volebného 
poriadku s výnimkou vedúceho 
organizácie (zamestnávateľa), jeho 
zástupcu, ktorí nemôžu byť volení do 
výborov a revíznych komisií základných 
odborových organizácií,  



d) na obhajobu svojich pracovných, 
mzdových, ekonomických a sociálnych 
práv a ochranu pracovných podmienok, 
e) na poskytnutie právnej pomoci podľa 
Poriadku právnej pomoci SOZ ZaSS, 
f) na ochranu z titulu funkcie v 
odborových orgánoch na všetkých 
stupňoch, 
g) na výhody, ktoré v rozsahu svojich 
možností poskytujú príslušné základné 
odborové organizácie a SOZ ZaSS, 
h) osobne sa zúčastňovať prerokúvania v 
tých prípadoch, kedy odborový orgán 
rozhoduje o jeho činnosti, podnete, 
sťažnosti, alebo chovaní, prípadne 
o pracovnoprávnych vzťahoch a 
nárokoch, ak o to požiada, 
i) byť informovaný o záležitostiach a 
problémoch, ktoré riešia odborové 
orgány a tiež o prípadných záveroch, 
j) byť informovaný o príčinách zániku 
základnej odborovej organizácie, 
k) odvolať sa proti zániku členstva 
vylúčením na príslušné odborové orgány, 
l) vystúpiť zo SOZ ZaSS. 
 

Článok 16 
Člen SOZ ZaSS je povinný: 
a) dodržiavať Stanovy SOZ ZaSS, 
Finančný poriadok SOZ ZaSS, 
vnútrozväzové predpisy a uznesenia 
odborových orgánov; 
b) riadne platiť členské príspevky vo 
výške stanovenej Finančným poriadkom 
SOZ ZaSS; 
c) riadne vykonávať zverenú funkciu v 
príslušnom odborovom orgáne a z tejto 
činnosti sa zodpovedať členom a 
orgánom, ktoré ho do tejto funkcie 
zvolili; 
d) podieľať sa na činnosti základnej 
odborovej organizácie a orgánov SOZ 
ZaSS, najmä sa zúčastňovať členskej 
schôdze (konferencie) základnej 
odborovej organizácie; 
e) vystupovať a konať v súlade so 
záujmami SOZ ZaSS; 

f) oznámiť príslušnému výboru 
základnej odborovej organizácie všetky 
zmeny dôležité z hľadiska jeho členstva 
a evidencie jeho členstva. 
 

IV. ZÁSADY ROKOVANIA 
A ROZHODOVANIA 

 
Článok 17 

Orgány SOZ ZaSS rokujú a rozhodujú 
samostatne o všetkých otázkach 
odborovej práce v súlade so Stanovami 
SOZ ZaSS, Programom SOZ ZaSS a 
právnymi predpismi. Za svoju činnosť 
plne zodpovedajú členskej základni.  
 

Článok 18 
a) Orgán SOZ ZaSS a základnej odborovej 
organizácie je uznášania schopný, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. Ak po uplynutí jednej hodiny od 
vopred určeného času začiatku 
zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov orgánu SOZ ZaSS a 
základnej odborovej organizácie, orgán 
SOZ ZaSS a základnej odborovej 
organizácie sa stane uznášaniaschopným 
nezávisle od počtu prítomných členov. 
b) Rozhodnutie orgánu SOZ ZaSS a 
základnej odborovej organizácie sa 
prijíma na jeho zasadaní súhlasom 
nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov, ak nie je v texte týchto Stanov 
alebo v inom dokumente upravujúcom 
vnútornú činnosť SOZ ZaSS v osobitných 
prípadoch určené inak. 
 

Článok 19 
Rozhodnutia sa prijímajú spravidla 
verejným hlasovaním. K tajnému 
hlasovaniu sa pristúpi, ak to schváli 
väčšina prítomných členov. 

 
Článok 20 

Rozhodnutie orgánu na jeho zasadaní je 
možné nahradiť hlasovaním 
prostredníctvom obežníka v prípadoch, 
ak nie je možné z časových, alebo účelné 



z ekonomických dôvodov zvolať 
zasadanie orgánu. 
Rozhodnutie hlasovaním prostredníctvom 
obežníka je prijaté, ak súhlasí s 
predloženým návrhom viac ako 50 % 
všetkých členov príslušného orgánu. 
Najbližšie zasadanie orgánu musí byť 
oboznámené s výsledkom hlasovania a 
tento sa uvedie v zápise. 
 

Článok 21 
Každý člen má právo na zapísanie a 
zverejnenie svojho odlišného stanoviska 
rovnakým spôsobom, akým je zverejnené 
rozhodnutie väčšiny, ak o to požiada. 
 

Článok 22 
Zástancovia odlišného stanoviska majú 
právo svoj názor presadzovať vo vnútri 
orgánov SOZ ZaSS, sú však viazaní 
plnením prijatých rozhodnutí. 
 

Článok 23 
Rozhodnutia Zjazdu SOZ ZaSS a 
Konferencie predsedov základných 
odborových organizácií sú záväzné pre 
všetky orgány, základné odborové 
organizácie a členov SOZ ZaSS.  
 

Článok 24 
Rozhodnutie členských schôdzí, resp. 
konferencií základnej odborovej 
organizácie sú záväzné pre jej orgány 
a jej členskú základňu a nesmú byť v 
rozpore s rozhodnutiami Zjazdu SOZ 
ZaSS a Konferencie predsedov 
základných odborových organizácií. 
 

V. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA    
ODBOROVÉHO ZVÄZU                    
ODBOROVÉ ORGÁNY 

 
Článok 25 

Orgánmi SOZ ZaSS sú: 
a) Zjazd SOZ ZaSS 
b)Konferencia predsedov základných  
odborových organizácií 
 
 

c) Krajské konferencie predsedov ZO 
d) Výkonný výbor SOZ ZaSS 
e) 2 revízori účtov 
 

Článok 26 
Orgánmi základnej odborovej 
organizácie sú: 
a) členská schôdza (konferencia) 
b)výbor základnej odborovej organizácie 
c) revízna komisia základnej odborovej 
organizácie alebo revízor účtov 
 

ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA 
 

Článok 27 
Základnou organizačnou jednotkou SOZ 
ZaSS s neobmedzenou právnou 
subjektivitou je základná odborová 
organizácia konštituovaná na princípe 
zamestnávateľskom alebo územnom. 
 

Článok 28 
Základná odborová organizácia vzniká 
na základe rozhodnutia ustanovujúcej 
členskej schôdze dňom registrácie v SOZ 
ZaSS. To neplatí, ak základná odborová 
organizácia požiada o členstvo v SOZ 
ZaSS už ako právnická osoba 
zaevidovaná na Ministerstve vnútra SR. 
Takáto základná odborová organizácia sa 
rovnako stáva členom SOZ ZaSS dňom 
registrácie v SOZ ZaSS. 
 

Článok 29 
Na vznik a trvanie základnej odborovej 
organizácie sú potrební minimálne traja 
členovia.  
 

Článok 30 
Základná odborová organizácia sa riadi 
Stanovami SOZ ZaSS, vnútrozväzovými 
predpismi a rozhodnutiami orgánov SOZ 
ZaSS. Ďalej sa riadi finančným a 
volebným poriadkom základnej 
odborovej organizácie, schválenými jej 
členskou schôdzou (konferenciou). 
 
 
 



Článok 31 
Základná odborová organizácia je 
povinná odvádzať SOZ ZaSS časť 
členských príspevkov v termínoch a vo 
výške ustanovených Finančným 
poriadkom SOZ ZaSS. 
 

Článok 32 
O zrušení základnej odborovej 
organizácie alebo o jej vystúpení zo SOZ 
ZaSS rozhodujú všetci jej členovia. Ak s 
týmto rozhodnutím nesúhlasia najmenej 
traja členovia základnej odborovej 
organizácie, nemôže zo SOZ ZaSS ani 
vystúpiť ani byť zrušená. 
 

Článok 33 
Zrušiť registráciu odborovej organizácie 
v SOZ ZaSS je možné ak: 
a) je jej činnosť v rozpore so Stanovami, 
Finančným poriadkom, Programom SOZ 
ZaSS, vnútrozväzovými predpismi a 
rozhodnutiami orgánov SOZ ZaSS; 
b) zvlášť závažným spôsobom 
poškodzuje záujmy a dobré meno SOZ 
ZaSS; 
c) po dobu najmenej šiestich mesiacov 
neodvádza SOZ ZaSS časť členských 
príspevkov ustanovených Finančným 
poriadkom SOZ ZaSS. 
 

Článok 34 
O zrušení registrácie základnej 
odborovej organizácie rozhoduje 
Výkonný výbor SOZ ZaSS, pokiaľ 
súhlasne pre toto rozhodnutie hlasuje 
najmenej 2/3 prítomných členov. 
Rozhodnutie o zrušení registrácie sa 
vydáva písomne. Proti tomuto 
rozhodnutiu sa môže základná odborová 
organizácia odvolať do jedného mesiaca. 
Odvolania riešia revízori účtov, ktorých 
rozhodnutie je konečné. 
 

Článok 35 
Najvyšším orgánom základnej odborovej 
organizácie je členská schôdza 
(konferencia), ktorá rozhoduje 

o všetkých zásadných otázkach činnosti 
odborovej organizácie. 
 

Článok 36 
a) Výbor základnej odborovej 
organizácie podľa volebného poriadku 
prijatého členskou schôdzou 
(konferenciou) základnej odborovej 
organizácie volia členovia základnej 
odborovej organizácie. Tento súčasne 
ustanoví počet jeho členov, spôsob voľby 
predsedu výboru a dĺžku funkčného 
obdobia, ktorá je spravidla 4 roky, 
b) Výbor základnej odborovej 
organizácie je v súlade s ustanoveniami 
Zákonníka práce príslušným odborovým 
orgánom. Výbor základnej odborovej 
organizácie je oprávnený rokovať o 
kolektívnej zmluve a uzatvárať 
kolektívnu zmluvu, 
c) V mene základnej odborovej 
organizácie koná navonok predseda 
základnej odborovej organizácie, ako 
štatutárny orgán. 
 

Článok 37 
V základnej odborovej organizácii, ktorá 
má menej než 20 členov, je možné 
namiesto Výboru základnej odborovej 
organizácie zvoliť len predsedu 
základnej odborovej organizácie. V 
týchto prípadoch má práva výboru 
základnej odborovej organizácie a 
revízneho orgánu členská schôdza 
základnej odborovej organizácie. 
 

Článok 38 
Revíznu komisiu alebo revízora účtov 
základnej odborovej organizácie volia 
členovia základnej odborovej 
organizácie podľa volebného poriadku 
prijatého členskou schôdzou 
(konferenciou) základnej odborovej 
organizácie, tento súčasne ustanoví 
počet jej členov, spôsob voľby predsedu 
revíznej komisie a dĺžku funkčného 
obdobia. 
 
 



Článok 39 
Revízna komisia alebo revízor účtov 
základnej odborovej organizácie 
kontroluje v základnej odborovej 
organizácii hospodárenie, dodržiavanie 
Finančného poriadku SOZ ZaSS a 
dodržiavanie vnútrozväzových predpisov 

týkajúcich sa hospodárenia. 
 

Článok 40 
Revízna komisia alebo revízor účtov má 
právo vo výnimočných prípadoch 
napríklad pri podozrení zo sprenevery, 
zlučovaní základných odborových 
organizácií, alebo rozdeľovaní 
základných odborových organizácií 
požiadať o vykonanie revízie 
hospodárenia revízorov účtov SOZ ZaSS. 
 

Článok 41 
Výbor a Revízna komisia základnej 
odborovej organizácie si môžu ako svoje 
poradné a iniciatívne orgány zriadiť stále 
alebo dočasné komisie. 
 

ZJAZD ODBOROVÉHO ZVÄZU 
 

Článok 42 
Najvyšším orgánom SOZ ZaSS je Zjazd 
SOZ ZaSS, ktorý sa koná raz za štyri roky. 

 
Článok 43 

Mimoriadny Zjazd SOZ ZaSS zvolá 
Konferencia predsedov základných 
odborových organizácií, ak o to požiada 
najmenej 1/3 odborových organizácií 
alebo 1/3 členov SOZ ZaSS. 
 

Článok 44 
Zjazd SOZ ZaSS najmä: 
a) hodnotí činnosť SOZ ZaSS a jeho 
orgánov za uplynulé obdobie, 
b) schvaľuje Program, Stanovy, Finančný 
poriadok SOZ ZaSS a Rokovací poriadok 
zjazdu SOZ ZaSS, 
c) volí predsedu SOZ ZaSS, podpredsedu 
SOZ ZaSS, člena výkonného výboru za 
zariadenia sociálnych služieb,2 revízorov 

účtov, ktorých funkčné obdobie je 
štvorročné, 
d) berie na vedomie informáciu o 
výsledkoch volieb 8 zástupcov 
jednotlivých krajov za členov Výkonného 
výboru zvolených na krajských 
konferenciách predsedov ZO, 
e) schvaľuje zmeny volebného poriadku, 
f)rozhoduje o zániku zväzu dobrovoľným 
rozpustením, alebo zlúčením s inou 
odborovou organizáciou. 
 

Článok 45 
Delegátmi Zjazdu SOZ ZaSS sú členovia 
SOZ ZaSS zvolení podľa Volebného 
poriadku pre voľbu delegátov Zjazdu SOZ 
ZaSS, členovia Výkonného výboru a 
revízori účtov. 
 

Článok 46 
Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina 
delegátov zjazdu, zvolá Konferencia 
predsedov základných odborových 
organizácií náhradný zjazd najneskôr v 
lehote šesť mesiacov. Náhradný zjazd je 
uznášaniaschopný i v prípade, že nie je 
prítomná nadpolovičná väčšina 
delegátov. 
 

KONFERENCIA PREDSEDOV 
ZÁKLADNÝCH 

ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Článok 47 
Konferencia predsedov základných 
odborových organizácií je najvyšším 
orgánom medzi zjazdmi, členmi ktorej sú 
predsedovia základných odborových 
organizácií alebo písomne splnomocnení 
zástupcovia z príslušných základných 
odborových organizácií podľa princípu 
jedna organizácia, jeden zástupca. 
Konferenciu zvoláva Výkonný výbor 
minimálne raz ročne. Rokovanie 
Konferencie predsedov základných 
odborových organizácií upravuje 
Rokovací poriadok Konferencie 
predsedov ZO. 
 



Článok 48 
Konferencia predsedov základných 
odborových organizácií: 
a) zvoláva riadny a mimoriadny Zjazd 
SOZ ZaSS a schvaľuje Volebný poriadok 
pre voľbu delegátov zjazdu a Volebný 
poriadok Zjazdu SOZ ZaSS; 
b) prijíma závery a rozhodnutia 
usmerňujúce činnosť SOZ ZaSS; 
c) v období medzi zjazdmi SOZ ZaSS môže 
nadpolovičnou väčšinou všetkých 
predsedov základných odborových 
organizácií rozhodnúť o zmenách, 
doplnkoch Stanov a Finančného 
poriadku SOZ ZaSS; 
d) schvaľuje vstup a výstup SOZ ZaSS do 
a z odborových združení; 
e) schvaľuje finančný rozpočet SOZ ZaSS 
na príslušné obdobie a kontroluje jeho 
dodržiavanie; 
f) hodnotí činnosť Výkonného výboru 
SOZ ZaSS za príslušné obdobie; 
g)   schvaľuje smernice SOZ ZaSS; 
h) môže nadpolovičnou väčšinou 
všetkých predsedov základných 
odborových organizácií rozhodnúť 
o návrhoch na odvolanie člena 
Výkonného výboru SOZ ZaSS vrátane 
predsedu, podpredsedu, revízorov účtov 
z dôvodu objektívnej prekážky výkonu 
funkcie alebo straty dôvery; 
i) môže nadpolovičnou väčšinou 
všetkých predsedov základných 
odborových organizácií rozhodnúť 
o nahradení člena Výkonného výboru a 
revízora účtov a to výlučne v prípade 
uplatnenia písmena h) tohto článku a tiež 
v prípade smrti člena Výkonného výboru 
a revízora účtov s výnimkou predsedu a 
podpredsedu; 
j) v roku konania zjazdu deleguje 
právomoci krajským konferenciám 
predsedov ZO. 
 
KRAJSKÉ KONFERENCIE PREDSEDOV ZO 

 
Článok 49 

Krajské konferencie predsedov ZO tvoria 
predsedovia ZO v kraji: 

a) volia členov VV SOZ ZaSS za kraje 
b) volia delegátov zjazdu SOZ ZaSS. 
 

VÝKONNÝ VÝBOR ODBOROVÉHO 
ZVÄZU 

 
Článok 50 

Výkonný výbor SOZ ZaSS je riadiacim a 
výkonným orgánom v období medzi 
zasadaniami Konferencie predsedov 
základných odborových organizácií a 
medzi zjazdmi SOZ ZaSS. 
 

Článok 51 
Výkonný výbor SOZ ZaSS je 11-členný a 
pozostáva z predsedu SOZ ZaSS, 
podpredsedu SOZ ZaSS, 8 členov 
zástupcov krajov a 1 člena za sekciu 
sociálnych služieb. Predseda SOZ ZaSS, 
podpredseda SOZ ZaSS, člen za 
zariadenia sociálnych služieb a 2 revízori 
účtov sú volení delegátmi na zjazde. 
Členovia Výkonného výboru za kraj sú 
volení delegátmi na krajských 
konferenciách. Predseda SOZ ZaSS je 
zároveň predsedom Výkonného výboru 
SOZ ZaSS a koná za SOZ ZaSS navonok 
ako štatutárny orgán. 
 

Článok 52 
Výkonný výbor SOZ ZaSS zvoláva 
predseda SOZ ZaSS najmenej raz za dva 
mesiace. Výkonný výbor zvolá predseda 
SOZ ZaSS aj v prípade, ak o to požiada 
najmenej polovica členov Výkonného 
výboru alebo revízori účtov. Rokovanie 
Výkonného výboru upravuje Rokovací 
poriadok. 
 

Článok 53 
 

I. Výkonný výbor: 
a) presadzuje a obhajuje záujmy členov 
SOZ ZaSS pri rokovaniach so štátnymi a 
inými orgánmi, zamestnávateľmi a inými 
združeniami, 
b) spolupracuje s inými odborovými 
zväzmi priamo, alebo prostredníctvom 
Konfederácie odborových zväzov SR, 



c) koordinuje postup pri realizácii 
Programu SOZ ZaSS, pri vyjednávaní o 
kolektívnych zmluvách, pri činnosti 
stálych a dočasných komisií, pri 
medzinárodných stykoch, 
d) prerokúva, rozpracúva a realizuje 
závery a rozhodnutia Zjazdu SOZ ZaSS, 
Konferencie predsedov základných 
odborových organizácií, sekcií a komisií, 
e) vykonáva v základných odborových 
organizáciách kontrolu evidencie a 
odvodov členských príspevkov na účet 
SOZ ZaSS, 
f) predkladá Konferencii predsedov ZO 
návrh na zvolanie Zjazdu SOZ ZaSS, 
g) na posudzovanie a riešenie osobitných 
problémov odborovej činnosti si môže 
vytvárať v rámci SOZ ZaSS sekcie, stále a 
dočasné komisie, hospodári s finančnými 
prostriedkami SOZ ZaSS podľa 
schváleného rozpočtu a informuje 
Konferenciu predsedov ZO o čerpaní a 
stave finančných prostriedkov, 
i) vo vzťahu k obchodným spoločnostiam 
ustanoveným podľa článku 6 Stanov SOZ 
ZaSS plní ako kolektívny orgán funkciu 
valného zhromaždenia, 
j) navrhuje a schvaľuje platové 
podmienky predsedovi a podpredsedovi 
SOZ ZaSS. 
 
II. Výkonný výbor prostredníctvom 
Úradu SOZ ZaSS: 
a) rieši sťažnosti, námety a podania 
členov SOZ ZaSS, 
b) realizuje právno-poradenskú a 
právno-zastupiteľskú činnosť v oblasti 
pracovnoprávnej a mzdovej, 
c) informuje členov SOZ ZaSS o svojej 
činnosti a oboznamuje ich so základnými 
právnymi a inými predpismi v oblastiach 
dotýkajúcich sa odborovej činnosti a 
pracovnoprávnych záujmov členov, 
d) metodicky, formou školení, seminárov 
usmerňuje funkcionársky aktív a členskú 
základňu, 
e) hospodári s majetkom SOZ ZaSS v 
súlade s Finančným poriadkom SOZ 
ZaSS, 

f) realizuje kontrolu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a navrhuje 
opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov a závad. 
 

Článok 54 
V mene Výkonného výboru SOZ ZaSS je 
oprávnený konať predseda SOZ ZaSS, v 
jeho neprítomnosti podpredseda SOZ 
ZaSS. Ostatní členovia VV SOZ ZaSS sú 
oprávnení konať v mene Výkonného 
výboru SOZ ZaSS v prípadoch 
neprítomnosti predsedu SOZ ZaSS alebo 
podpredsedu SOZ ZaSS, len na základe 
plnej moci ustanovenej VV SOZ ZaSS. 
 

Článok 55 
Predseda SOZ ZaSS riadi v maximálnom 
počte 15 zamestnancov Úrad SOZ ZaSS a 
voči jeho zamestnancom plní funkciu 
zamestnávateľa. Ustanovuje organizačnú 
štruktúru (systemizáciu) Úradu SOZ ZaSS 
a platový poriadok zamestnancov Úradu 
SOZ ZaSS a o týchto skutočnostiach 
informuje Výkonný výbor SOZ ZaSS. 
 

Článok 56 
Predseda SOZ ZaSS je oprávnený 
delegovať svoje právomoci (oprávnenia) 
a povinnosti a o svojej činnosti je povinný 
podávať informácie Výkonnému výboru, 
Konferencii predsedov základných 
odborových organizácií a Zjazdu SOZ 
ZaSS.  
 

REVÍZORI UČTOV 
 

Článok 57 
Dvaja revízori účtov SOZ ZaSS sú volení 
zjazdom. 

 
Článok 58 

Na zasadnutie Výkonného výboru SOZ 
ZaSS pri prerokovaní ekonomických a 
hospodárskych otázok činnosti SOZ ZaSS 
bude prizvaný revízor účtov SOZ ZaSS. 
 
 
 



Článok 59 
Revízori účtov kontrolujú hospodárenie 
SOZ ZaSS. Podrobnosti pre činnosť 
revízorov účtov ustanoví Finančný 
poriadok SOZ ZaSS a Smernica pre 
činnosť revízorov. 
 

VI. HOSPODÁRENIE ODBOROVÉHO 
ZVÄZU 

 
Článok 60 

Činnosť SOZ ZaSS a jeho orgánov je 
zabezpečovaná: 
a) základným zdrojom sú členské 
príspevky, 
b) ďalšími zdrojmi sú príjmy súvisiace s 
činnosťou SOZ ZaSS, najmä úroky z 
peňažných vkladov, výnosy z majetku, 
príspevky zo štátneho rozpočtu (BOZP), 
príspevky a dary z odborových ústrední, 
prípadne iné príjmy a dary. 
 

Článok 61 
Hospodárenie orgánov SOZ ZaSS sa riadi 
Finančným poriadkom SOZ ZaSS, ktorý 
schvaľuje Zjazd SOZ ZaSS. 

 
Článok 62 

SOZ ZaSS nezodpovedá za záväzky 
základných odborových organizácií. 
 

Článok 63 
Hospodárenie základnej odborovej 
organizácie sa riadi Finančným 
poriadkom základnej odborovej 
organizácie, ktorý schvaľuje členská 
schôdza (konferencia) základnej 
odborovej organizácie. Finančný 
poriadok základnej odborovej 
organizácie nesmie byť v rozpore so 
Stanovami a Finančným poriadkom SOZ 
ZaSS. 
 

Článok 64 
Základná odborová organizácia 
hospodári samostatne, nezodpovedá za 
záväzky iných základných odborových 
organizácií.  
 

Článok 65 
V prípade zániku základnej odborovej 
organizácie, zrušenia základnej 
odborovej organizácie, zrušenia 
registrácie základnej odborovej 
organizácie alebo vystúpenia základnej 
odborovej organizácie zo SOZ ZaSS, 
nevzniká jej zo strany SOZ ZaSS nárok na 
majetkové vyrovnanie. 
 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 66 
Výklad Stanov SOZ ZaSS vykonáva 
Výkonný výbor SOZ ZaSS. 
 

Článok 67 
Zmeny a doplnky Stanov SOZ ZaSS 
schvaľuje Zjazd SOZ ZaSS. V období 
medzi zjazdmi odborového zväzu môže 
Konferencia predsedov základných 
odborových organizácií nadpolovičnou 
väčšinou všetkých predsedov základných 
odborových organizácií rozhodnúť o 
zmene a doplnkoch Stanov SOZ ZaSS. 
 

Článok 68 
Rušia sa Stanovy SOZ ZaSS prijaté VII. 
zjazdom SOZ ZaSS dňa 21.–22. 5. 2015. 
 

Článok 69 
Stanovy SOZ ZaSS nadobúdajú účinnosť 
dňom ich prijatia VIII. zjazdom SOZ ZaSS 
konanom v dňoch 9.–10. 9. 2021. 
 

 


