PORIADOK PRÁVNEJ POMOCI SOZ ZaSS
I. ÚVOD
V súlade s článkami 2 a 15, písm. e) Stanov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva
a sociálnych služieb (ďalej len SOZ ZaSS), za účelom ochrany a obhajovania práv a oprávnených
záujmov členov SOZ ZaSS, ustanovuje Konferencia predsedov základných odborových organizácií
tento Poriadok právnej pomoci.
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Hlavným poslaním SOZ ZaSS ako občianskeho združenia je obhajoba a ochrana práv
a oprávnených záujmov členov v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Článok 2
Účelom právnej pomoci je ochrana práv, potrieb a záujmov člena vo vzťahu k jeho
zamestnávateľovi.
Článok 3
Právna pomoc SOZ ZaSS je pre svojich členov poskytovaná:
a) formou právnych rád a konzultácií, ktoré poskytujú volení funkcionári orgánov SOZ ZaSS,
právnici a iní odborní zamestnanci Úradu odborového SOZ ZaSS.
b) zastupovaním pred súdom vo veciach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov advokátmi na
základe rozhodnutia Výkonného výboru SOZ ZaSS.
III. PRÁVNE RADY A KONZULTÁCIE
Článok 4
Právne rady a konzultácie poskytujú subjekty uvedené v článku 2 písm. a) tohto Poriadku právnej
pomoci v týchto vymedzených oblastiach:
a) pracovnoprávnej
b) mzdovej
c) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
d) kolektívnych zmlúv
e) ďalších odborných činností SOZ ZaSS.
Článok 5
Právne rady a konzultácie sa poskytujú nasledovnými formami:
a) telefonicky
b) písomne/elektronicky
c) osobne.
Článok 6
Poskytovanie právnych rád a konzultácií je priamo viazané na osobu člena SOZ ZaSS, s výnimkou
pozostalých rodinných príslušníkov člena SOZ ZaSS v prípade pracovnoprávnych nárokov po
členovi, ak ide o pracovný úraz alebo chorobu z povolania.

Článok 7
Právna pomoc sa poskytuje len členovi s platným členským preukazom za podmienky, že:
a) člen má v zmysle základných dokumentov a vnútrozväzových predpisov uhradené členské
príspevky a
b) základná odborová organizácia, ktorej je žiadateľ členom, riadne odvádza určený podiel
z odvodu členských príspevkov na činnosť SOZ ZaSS.
Článok 8
Predpokladom poskytnutia právnej rady alebo konzultácie je podanie pravdivej informácie,
prípadne oznámenie alebo predloženie podkladov osvedčujúcich určité skutočnosti zo strany
žiadateľa, ktoré od neho budú požadované zo strany poskytovateľa právnej rady alebo
konzultácie.
Článok 9
Právne rady a konzultácie poskytované v zmysle tohto Poriadku právnej pomoci sa členovi SOZ
ZaSS poskytujú bezplatne.
IV. ZASTUPOVANIE PRED SÚDOM VO VECIACH PRACOVNOPRÁVNYCH
Článok 10
Právna pomoc zastúpením pred súdom advokátom sa môže členovi poskytnúť vo veciach
pracovnoprávnych vzťahov.
Článok 11
O právnej pomoci zastúpenia pred súdom rozhoduje Výkonný výbor SOZ ZaSS na základe
písomnej žiadosti člena SOZ ZaSS prerokovanej a odporúčanej výborom základnej odborovej
organizácie, ktorej je žiadateľ členom. Článok 6 tohto Poriadku právnej pomoci SOZ ZaSS platí
obdobne aj pri poskytovaní právnej pomoci zastupovania pred súdom advokátom.
Článok 12
Žiadateľ k písomnej žiadosti priloží potrebnú dokumentáciu dôležitú pre posúdenie žiadosti,
prípadne túto predloží na základe výzvy Výkonného výboru SOZ ZaSS v určenej lehote.
Článok 13
Pred rozhodnutím o poskytnutí právnej pomoci zastúpením pred súdom advokátom, Výkonný
výbor SOZ ZaSS skúma:
- či spor nie je možné riešiť mimosúdnou cestou, alebo rokovaním so zamestnávateľom a či bol
realizovaný pokus o zmier,
- či požiadavky, ktoré žiadateľ uplatňuje nie sú v rozpore s právnymi predpismi,
- či uplatňovaný nárok nie je premlčaný, alebo či právo nezaniklo,
- či sa realizovalo prerokovanie a odporúčanie žiadosti člena základnou odborovou
organizáciou, ktorej je žiadateľ členom,
- či v spore na súde v predmetnej veci nekoná už iný advokát.
Článok 14
Rozhodnutie Výkonného výboru SOZ ZaSS vo veci žiadosti člena o poskytnutie právnej pomoci
zastúpením pred súdom má písomnú formu. Rozhodnutie sa doručí žiadateľovi. V prípade
zamietnutia žiadosti obsahuje rozhodnutie aj dôvody zamietnutia.

Článok 15
Ak Výkonný Výbor SOZ ZaSS vyhovie žiadosti člena o zastupovanie pred súdom advokátom,
zabezpečí vhodného advokáta a podpíše s ním zmluvu o zastúpení člena – žiadateľa pred súdom.
Článok 16
Výkonný výbor SOZ ZaSS uhrádza náklady advokáta spojené so zastupovaním člena pred súdom
na základe zmluvy podpísanej s advokátom v súlade s advokátskou tarifou.
Iné náklady vzniknuté v súvislosti so súdnym konaním členovia – žiadateľovi Výkonný výbor SOZ
ZaSS neuhrádza.
Článok 17
V prípadoch osobitného zreteľa, alebo iných relevantných skutočností, môže Výkonný výbor SOZ
ZaSS rozhodnutím zrušiť poskytovanie právnej pomoci zastúpenia člena v konaní pred súdom
advokátom.
Článok 18
Poriadok právnej pomoci SOZ ZaSS schválený Konferenciu predsedov základných odborových
organizácií dňa 28.10.2015 sa ruší dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku.
Článok 19
Poriadok právnej pomoci SOZ ZaSS schválila Konferencia predsedov základných odborových
organizácií dňa 17.03.2022 a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 17.03.2022.

