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Zjazd – najvyšší orgán OZŢ, štvorročný cyklus
Revízna komisia OZŽ – nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá zjazdu

Generálna rada OZŽ – príslušný ústredný odborový orgán, kontrolný a
rozhodujúci orgán v období medzi zjazdmi

Predstavenstvo Generálnej rady OZŽ - príslušný vyšší odborový orgán,
vnútroodborová a koordinačná činnosť
Podniková konferencia – najvyšší orgán PV OZŢ

Podnikový výbor OZŽ – ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO
- príslušný odborový orgán k zamestnávateľovi
Rady ZO OZŽ – príslušné odborové orgány na regionálnej úrovni
Základné organizácie OZŽ – základná organizačná jednotka

Legenda k schéme organizačnej štruktúry
Sekcie OZŽ:
11 – dopravy a prepravy
12 – prevádzky ŢKV
13 – tratí a stavieb

14 – oznamovacej a zabezpečovacej techniky
15 – sluţieb ŢKV
16 – ţelezničných stavieb a montáţí /odčlenené/
17 – veda, vzdelávanie, sluţby + včlenenie S 23 CLaO
18 – riadiacich a technicko-hospodárskych zamestnancov
19 – ţelezničných opravovní a strojární
21 – ţelezničného zdravotníctva /odčlenené/
24 – energetiky a elektrotechniky

Výklad ku organizačnej štruktúre OZŢ



Predloţený návrh vychádza z organizačnej
štruktúry vytvorenej po VII. zjazde OZŢ.



Generálna rada je tvorená zástupcami 11 sekcií
OZŢ. K zmene doterajšieho počtu sekcií
dochádza zrušením sekcie 26 ZPOŢ, z dôvodu
zrušenia VOJ u ŢSR a pričlenením S23 do S17.



Rady ZO OZŽ pôsobia na regionálnej úrovni
v súlade s vnútorným členením príslušného
zamestnávateľa. Počet členov určuje Štatút rady.



Základné organizácie OZŽ sú organizačnou
jednotkou OZŢ s vlastnou právnou subjektivitou.
Základné organizácie OZŢ s rôznorodou
štruktúrou zamestnávateľa si vytvárajú
dielenské alebo odborové úseky, resp. si zvolia
v ZV príslušného zástupcu. Základné
organizácie môţu zváţiť moţnosť zlúčenia s
inou príbuznou ZO OZŢ pri rešpektovaní
profesijnej príbuznosti.



Revízna komisia OZŽ je nezávislý kontrolný
orgán podliehajúci zjazdu.

Predstavenstvo GR OZŽ je príslušným vyšším
odborovým orgánom, ktorý sa riadi
vnútroodborovou a koordinačnou činnosťou vo
vzťahu k príslušným PV OZŢ a zároveň
zastupuje odčlenené organizácie.
Predstavenstvo GR OZŢ je v pôvodnom
zloţení: predseda, 1. podpredseda a traja
podpredsedovia OZŢ.





Podnikové výbory OZŽ sú príslušným
odborovým orgánom k zamestnávateľskej
organizácii zamestnancov, ktorých záujmy
obhajuje. Ich najvyšším orgánom je Podniková
konferencia.

