ŠTATÚT RADY ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

Čl. 1

Názov a sídlo:

Rada Základnej organizácie Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy
Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie, Komenského 73,
041 81 Košice – Sever

Čl. 2
1. Rada Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej iba
Rada ZO) plní zjednocovaciu, koordinančnú a informačno-metodickú
funkciu.
2. Zastupuje
úseky v rozsahu
Rada ZO má právnu subjektivitu.

nimi

delegovaných

právomocí.

Čl. 3
1. Poslaním a úlohou Rady ZO
je
svojim
nezávislým postavením
rovnoceného partnera
zamestnávateľskej
organizácie
chrániť a
obhajovať
oprávnené
záujmy
členov Základnej organizácie
a
v miere podľa príslušných právnych noriem aj ostatných zamestnancov.
2. Základná organizácia
deleguje
svoje
na zahájenie kolektíneho vyjednávania.

právomoci

na

Radu

ZO

3. Rada ZO v rozsahu
delegovaných
právomocí
vedie
kolektívne
vyjednávanie a uzatvára Kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom.
4. Rada ZO
má
právo
zamestnávateľa, ktorými
podmienky zamestnancov.

odmietnúť
sa zhoršujú

jednostranné
rozhodnutia
životné, pracovné a mzdové

Čl. 4

1. Členovia
Rady ZO (9 členov) sú volení členskou základňou
Základnej organizácie tajným hlasovaním.

2. Funkčné obdobie zvolených členov Rady ZO je štvorročné.

3. Predsedu Rady ZO volia tajným hlasovaním členovia Rady ZO.

4. Rada ZO sa schádza minimálne 2 krát do mesiaca.

5. Radu ZO zvoláva predseda Rady ZO, alebo ak
požiada nadpolovičná väčšina členov Rady ZO.

6. Rada ZO je uznášania schopná ak na jej
nadpolovičná väčšina členov Rady ZO.

o

to

písomne

rokovaní je prítomná

7. Uznesenia Rady ZO sú prijaté ak s nimi súhlasí nadpolovičná
väčšina prítomných členov Rady ZO.

8. Mandát
voleného
člena Rady ZO zaniká uplynutím funkčného
obdobia,
odstúpením,
odvolaním z funkcie, odchodom do inej
organizácie, zrušením členstva a úmrtím.

Čl. 5
Hospodárenie
Rady
ZO
sa
riadi
Smernicami
a
Zásadami
hospodárenia
schválenými
Konferenciou
delegátov
Základnej
organizácie, (ďalej iba Konferencia) v marci príslušného kalendárnho
roka.

Čl. 6
Rada ZO disponuje
dvoma
a hospodára,
ktoré sa hradia
príspevkov za príslušný mesiac.

2

miestami
4,0 %

pre funkciu tajomníka
vyplatených členských

Čl. 7
Rada ZO oboznamuje členov Základnej organizácie o prijatých
rozhodnutiach a uzneseniach písomnou formou na oznamovacej tabuli
Základnej
organizácie,
internetovou
poštou
a
prostredníctvom
úsekových dôverníkov na ich aktívoch, ktoré sa konajú raz za mesiac.

Čl. 8
Pre riešenie špecifických profesijných problémov Rada ZO
schvaľuje zástupcov do profesijných sekcií Základnej organizácie.

Čl. 9
Nezávislým orgánom kontrolujúcim činnosť Rady ZO je trojčlenná
Revízna komisia, volená
členskou základňou Základnej organizácie
tajnou voľbou. Funkčné obdobie členov komisie je štvorročné.

Čl. 10
Tento štatút nadobudol platnosť a účinnosť schválením Konferenciou,
dňa 17.10.1995. Novelizácia štatútu nadobudla platnosť a účinnosť
schválením Konferenciou, dňa 26.6.2008 a 25.1.2010.

Prof.RNDr.Michal Toropila,CSc.
predseda Rady ZO OZ

3

