STANOVY
Odborového združenia železničiarov

Strečno, máj 2013
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Zoznam použitých skratiek

GR OZŽ

Generálna rada Odborového združenia železničiarov

OZŽ

Odborové združenie železničiarov

P GR OZŽ

Predstavenstvo Generálnej rady Odborového združenia železničiarov

PV OZŽ

Podnikový výbor Odborového združenia železničiarov

RK OZŽ

Revízna komisia Odborového združenia železničiarov

RK ZO OZŽ

Revízna komisia základnej organizácie Odborového združenia
železničiarov

SR

Slovenská republika

ZO OZŽ

Základná organizácia Odborového združenia železničiarov

ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

ZV ZO OZŽ

Závodný výbor základnej organizácie Odborového združenia
železničiarov

ŽSR

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
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Stanovy OZŽ
Preambula
Odborové združenie železničiarov je dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré sú
zamestnancami Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, Železničnej spoločnosti Slovensko,
a. s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., alebo zamestnancami zamestnávateľov,
ktorých činnosť je celkom alebo sčasti obdobná alebo súvisí s činnosťou železníc a tiež
fyzické osoby, ktorým tieto stanovy priznávajú spôsobilosť byť členom OZŽ.
Základným poslaním OZŽ je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovania ich
pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších oprávnených záujmov a potrieb najmä v oblasti
zamestnanosti, mzdovej a daňovej politiky, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia.
Vo svojej činnosti vychádza OZŽ zo základných odborových práv, najmä:
a) právo zamestnancov združovať sa do organizácií na ochranu svojich hospodárskych a
sociálnych záujmov,
b) právo odborov na ochranu pred pozastavením, obmedzovaním alebo zrušením ich
činnosti,
c) právo na nedotknuteľnosť odborového majetku, informácií, dát,
d) právo na ochranu členov odborov pred ich akoukoľvek diskrimináciou,
e) právo na ochranu odborových zástupcov pred postihom za výkon odborových práv,
f) právo vykonávať odborovú činnosť na pracoviskách,
g) právo účasti odborov v pracovnoprávnych vzťahoch, pri riešení otázok zamestnanosti a v
ďalších právnych vzťahoch týkajúcich sa ekonomických, mzdových, sociálnych
a bezpečnostných podmienok a nárokov zamestnancov,
h) právo odborov na kolektívne vyjednávanie o podmienkach zamestnávania a o úprave
životných a pracovných podmienok zamestnancov,
i) právo odborov na vyjadrovanie postojov a stanovísk k ekonomickým a sociálnym
záujmom zamestnancov,
j) právo na zverejňovanie názorov odborov v masovokomunikačných prostriedkoch,
k) právo na vydávanie a rozširovanie vlastnej tlače a na rozširovanie informácií o postojoch
a činnosti OZŽ,
l) právo členov odborov na odborové a odborné vzdelávanie,
m) právo odborov zakladať a vstupovať do odborových konfederácií a do medzinárodných
odborových organizácií.
Pri realizácii týchto práv vychádza OZŽ z Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, z medzinárodných zmlúv,
dohôd a dohovorov, akými sú Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodný pakt o občianskych a
politických právach.
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Časť prvá
Názov a sídlo združenia
Článok 1
Názov združenia je „Odborové združenie železničiarov“.
Skrátený názov Odborového združenia železničiarov a oficiálne používaná skratka je OZŽ.
Článok 2
Sídlom OZŽ je Bratislava, Vajnorská ul. č. 1, PSČ 815 70.

Časť druhá
Základná charakteristika združenia
Článok 3
Symbolmi OZŽ sú:
a) Znak (logo), ktorý predstavuje okrídlené koleso so štylizovanou peruťou na pravej
strane. Na ľavej strane kolesa sú pod sebou písmená OZŽ.
b) Zástava – biela s modrým znakom.
c) Vlajka – biela s modrým znakom.
Grafické znázornenie symbolov OZŽ tvorí prílohu 1 Stanov OZŽ.
Článok 4
OZŽ je právnickou osobou s úplnou právnou subjektivitou s pôsobnosťou na území
Slovenskej republiky.
Článok 5
OZŽ je odborovou organizáciou podľa § 2 ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, podľa Zákonníka práce a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov, platných a účinných na území Slovenskej republiky.
Článok 6
OZŽ hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a iným majetkom, pričom uskutočňuje
práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vôľou svojich
členov, vnútroorganizačnými predpismi a inými internými normatívnymi inštrukciami OZŽ.
Článok 7
Za účelom dosahovania cieľa svojej činnosti OZŽ nadväzuje a rozvíja spoluprácu s inými
fyzickými a právnickými osobami, najmä s ďalšími odborovými organizáciami a ich zväzmi
pôsobiacimi v Slovenskej republike i v zahraničí, ak uznávajú a dodržujú princípy
demokracie a humanizmu.
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Časť tretia
Princípy výstavby a činnosti združenia
Článok 8
1. OZŽ vo svojej výstavbe a činnosti uplatňuje demokratické princípy a zabezpečuje ich
ochranu.
2. Demokratické princípy OZŽ uskutočňuje najmä dobrovoľnosťou členstva,
demokratičnosťou volieb orgánov a funkcionárov, možnosťou účasti členov na
rozhodovaní OZŽ, autonomitou súčastí OZŽ a stanovením týchto zásad v interných
normatívnych inštrukciách OZŽ.
Článok 9
OZŽ je vo svojej výstavbe a činnosti nezávislé od iných subjektov.
Článok 10
1. Záujmy členov OZŽ, ktoré sú v súlade s cieľom činnosti OZŽ, sú nadradené všetkým
ostatným záujmom v združení sa vyskytujúcim.
2. Princíp nadradenosti záujmov členov sa však musí uplatňovať v súlade so zákonnosťou,
demokratickými princípmi, ľudskými právami a princípom humánnosti.
3. Pri svojej činnosti OZŽ citlivo zohľadňuje špecifiká regiónov Slovenska a odlišnosť
profesií členov, ktorých združuje.

Časť štvrtá
Ciele a činnosti združenia
Článok 11
OZŽ zabezpečuje ochranu práv a oprávnených záujmov členov súvisiacich so vznikom,
výkonom a zánikom pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľov.
Článok 12
OZŽ presadzuje oprávnené požiadavky svojich členov a obhajuje ich zamestnanecké, najmä
mzdové a pracovné, sociálne a kultúrne práva a záujmy slúžiace k napĺňaniu ich ľudskej
dôstojnosti.
Článok 13
OZŽ uskutočňuje nezávislú odborovú politiku voči orgánom štátnej moci, štátnej správy a
samosprávy, zamestnávateľom, politickým stranám a hnutiam a ďalším subjektom politického
a spoločenského systému, ktorej cieľom je upevňovanie sociálnych istôt, primeraných
pracovných podmienok a zabezpečenie odmeny za vykonanú prácu, zaručujúcu dôstojnú
životnú úroveň.
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Časť piata
Činnosť združenia
Článok 14
OZŽ za účelom dosahovania cieľov uvedených v štvrtej časti týchto stanov najmä:
a) sleduje skutočný stav a vývoj legislatívy, ekonomickej situácie a rozhodnutí
uskutočňovaných spoločenskými subjektami, najmä zamestnávateľskými organizáciami,
v oblastiach dotýkajúcich sa zamestnaneckých, sociálnych a kultúrnych práv a záujmov
svojich členov a zabezpečuje ich informovanosť v týchto otázkach,
b) iniciatívne koná v oblastiach, uvedených v predchádzajúcom odseku, za účelom
presadzovania oprávnených záujmov svojich členov. Za týmto účelom zisťuje záujmy a
informuje sa o problémoch svojich členov,
c) vstupuje do efektívnych poradných, iniciatívnych a rozhodovacích stretnutí a konaní so
zamestnávateľskými organizáciami, štátnymi orgánmi a organizáciami a inými
dotknutými subjektami v tuzemsku i v zahraničí,
d) podieľa sa na tripartitnom rokovaní,
e) zúčastňuje sa kolektívneho vyjednávania a uzatvára príslušné kolektívne zmluvy v
súlade s rozhodnutím orgánov OZŽ,
f) kontroluje a presadzuje plnenie kolektívnych zmlúv a dohôd,
g) presadzuje rozhodnutia, ktoré zmierňujú dopad uskutočňovaných štrukturálnych,
organizačných a racionalizačných zmien na osoby, vykonávajúce prácu v
zamestnávateľských organizáciách,
h) presadzuje rozhodnutia a vyvíja aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu ekologických,
kultúrnych a zdravotných podmienok práce svojich členov,
i) posilňuje rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami,
j) presadzuje zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
k) presadzuje vytváranie pracovných miest a podmienok pre osoby so zmenenou pracovnou
schopnosťou,
l) posilňuje integráciu sociálne vylúčených osôb alebo ohrozených sociálnym vylúčením,
m) presadzuje vytváranie dôstojnej ekonomickej situácie členov, ktorí sa dostali do
sociálnej tiesne, najmä efektívnu sociálnu sieť, podporu zamestnanosti, dostatočnú
valorizáciu priemernej mzdy a dôchodkov vzhľadom na reálny rast životných nákladov,
n) zabezpečuje rovnaký prístup na trh práce a k sociálnym službám,
o) poskytuje právnu pomoc členom, vrátane ich zastupovania pred štátnymi orgánmi a
právnych rád v zmysle Poriadku právnej pomoci OZŽ,
p) presadzuje oprávnené záujmy a požiadavky svojich členov voči ich zamestnávateľským
organizáciám natoľko aktívne, nakoľko to dovoľuje právny poriadok, vrátane vyhlásenia
štrajku,
q) organizuje alebo sa spolupodieľa na organizovaní vzdelávania členov a funkcionárov
OZŽ,
r) na základe požiadaviek členov a finančných možností OZŽ sa podieľa na zabezpečovaní
tuzemských, zahraničných rekreácií pre členov a ich rodinných príslušníkov, vrátane
prípadnej výstavby a prevádzkovania vlastných zariadení,
s) podporuje zosúladenie rodinného a pracovného života,
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t)
u)
v)
w)
x)

riadi a prevádzkuje vlastné, prípadne prenajaté rekreačné zariadenia pod svojím menom
a na vlastný účet. Organizuje detské a rodinné rekreácie, školenia, aktívy,
organizuje alebo sa spolupodieľa na organizovaní športových a kultúrnych podujatí pre
členov a ich rodinných príslušníkov,
vytvára a udržiava vlastný aparát, vrátane potrebnej profesionálnej prípravy, a materiálne
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich úloh,
zabezpečuje efektívnu účasť členov na riadení a práci OZŽ,
zabezpečuje poradenstvo členom OZŽ v súlade so Stanovami OZŽ a s internými
normatívnymi inštrukciami OZŽ.

Časť šiesta
Členstvo v združení
Článok 15
Členstvo v OZŽ je individuálne a realizuje sa prostredníctvom základnej organizácie.
Článok 16
OZŽ združuje členov bez rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu,
veku, náboženstva, povolania, politických alebo iných názorov, politickej príslušnosti,
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
Článok 17
Členom OZŽ sa môže stať osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzťahu so zamestnávateľskou organizáciou definovanou v preambule týchto stanov, osoba
pripravujúca sa na svoje budúce povolanie v zamestnávateľskej organizácii a osoba, ktorá je v
nej zamestnaná ako pracujúci dôchodca.
Článok 18
Výnimočne a výlučne na základe súhlasu Základnej organizácie OZŽ, sa môže stať členom
OZŽ, okrem osôb uvedených v Článku 17 týchto stanov, aj iná fyzická osoba.
Článok 19
1. Dokladom o členstve v OZŽ je členský preukaz OZŽ.
2. V prípade uplatňovania svojich práv voči orgánom OZŽ, jeho funkcionárom alebo
zamestnancom aparátu je člen OZŽ v prípade vyzvania povinný preukázať svoje členstvo
v OZŽ.
Článok 20
1. Členstvo v OZŽ vzniká na základe rozhodnutia osoby podávajúcej prihlášku do OZŽ
výlučne registráciou osobnej prihlášky závodným výborom základnej organizácie OZŽ.
Vzor prihlášky do OZŽ tvorí prílohu 2 Stanov OZŽ.
2. Ak osoba, ktorá podala prihlášku v zmysle ods. 1, nespĺňa požiadavky týchto stanov
nevyhnutné pre jej registráciu, ZV ZO OZŽ odmietne vykonať registráciu prihlášky a
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písomne túto skutočnosť oznámi do 10 dní od rozhodnutia o odmietnutí registrácie osobe,
ktorá prihlášku podala. ZV ZO OZŽ môže rozhodnúť o odmietnutí registrácie aj z iných
dôvodov. Dôvody odmietnutia registrácie oznámi ZV ZO OZŽ osobe, ktorú odmietla
registrovať.
3. Každý člen OZŽ musí byť registrovaný v niektorej zo ZO OZŽ.
4. O započítaní doby predchádzajúceho členstva v inej odborovej organizácii rozhoduje
výlučne ZO OZŽ, v ktorej je člen registrovaný.
5. Členstvo v zmysle Článku 100 týchto stanov prechádza na OZŽ automaticky.
Článok 21
Členstvo v OZŽ zaniká:
a) vystúpením člena na základe jeho písomného oznámenia prostredníctvom
ukončenia členstva v OZŽ. Vzor ukončenia členstva v OZŽ tvorí prílohu 3 Stanov
OZŽ,
b) zrušením členstva, ak člen neplatí členské príspevky najmenej 3 mesiace a
nezaplatil ich v celej výške ani v lehote, v ktorej bol na to po uplynutí týchto troch
mesiacov preukázateľne vyzvaný. O zrušení členstva rozhoduje výlučne ZO OZŽ,
c) vylúčením, ak člen porušil ustanovenie týchto stanov v závažnej veci alebo ak jeho
konanie bolo alebo je v rozpore s cieľmi činnosti OZŽ. O vylúčení rozhoduje
výlučne ZO OZŽ,
d) zánikom príslušnosti ZO OZŽ k OZŽ spôsobom v týchto stanovách uvedeným,
e) smrťou člena.
Dňom zániku členstva zanikajú členovi všetky členské práva a povinnosti. Člen, ktorého
členstvo v OZŽ zaniklo, nemá právo na podiel na majetku ZO OZŽ a OZŽ.
Článok 22
Spočívanie členstva:
1. Členstvo v OZŽ môže spočívať:
a) počas doby trvania nezamestnanosti,
b) z dôvodu zrušenia ZO OZŽ.
2. O spočívaní členstva v OZŽ rozhoduje ZV ZO OZŽ na základe písomnej žiadosti člena.
3. Člen OZŽ (ďalej člen), ktorému členstvo spočíva, je povinný platiť členský príspevok v
stanovenej výške (Článok 37, ods. 2). Člen, ktorému členstvo spočíva, môže využívať
práva uvedené v Článkoch 26, 27, 28, 30, 32 a 33 týchto stanov. O využívaní ďalších práv
rozhodne ZV ZO OZŽ alebo ďalší príslušný vyšší odborový orgán.

Časť siedma
Práva členov združenia
Článok 23
Všetci členovia OZŽ majú rovnaké práva, okrem výnimiek uvedených v týchto stanovách.
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Článok 24
Člen má právo voliť svojich zástupcov do všetkých orgánov OZŽ priamo alebo nepriamo
(prostredníctvom zvolených delegátov) a spôsobom určeným týmito stanovami a ostatnými
internými normatívnymi inštrukciami OZŽ.
Článok 25
1. Člen má právo byť volený do všetkých orgánov OZŽ a ZO OZŽ (ďalej len „pasívne
volebné právo“).
2. Člen je vo svojom pasívnom volebnom práve obmedzený len týmito skutočnosťami:
a) nesmie byť vedúcim alebo štatutárnym zástupcom vedúceho zamestnávateľskej
organizácie, ak je v priamom partnerskom vzťahu k odborovému orgánu, do
ktorého má byť volený,
b) nesmie byť vrcholovým funkcionárom v inej odborovej organizácii.
Článok 26
Člen má právo na individuálnu pomoc OZŽ, ak riadne zaplatil svoje členské príspevky a v
čase, v ktorom vznikla udalosť zapríčiňujúca stav vyžadujúci si pomoc, bol členom OZŽ. O
poskytnutí takejto pomoci rozhoduje ZO OZŽ alebo P GR OZŽ.
Článok 27
Člen má právo byť informovaný:
a) o činnosti orgánov a organizačných jednotiek OZŽ,
b) o poznatkoch súvisiacich s cieľom činnosti OZŽ,
c) o priebehu a výsledku rokovania alebo konania orgánu OZŽ v tom prípade, ak tento
orgán alebo organizačná jednotka rozhoduje v osobnej veci tohto člena. Člen má v
tomto prípade právo zúčastniť sa celého rokovania, vystúpiť so svojimi argumentmi
a názormi. Príslušný orgán však môže záležitosť týkajúcu sa člena prerokovať a
rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti, ak ho na toto prerokovanie preukázateľne
pozval a tento sa nedostavil bez zjavne dostatočného odôvodnenia alebo sa svojej
účasti vopred písomne zriekol. S výsledkom rokovania alebo s rozhodnutím na ňom
prijatom sa člen má vždy právo oboznámiť. Toto platí pre každé prijaté rozhodnutie
v OZŽ.

1.

2.
3.
4.

Článok 28
Proti každému rozhodnutiu orgánu vo veci člena má tento právo podať opravný
prostriedok orgánu, ktorý rozhodol vo veci (sťažnosť). V tomto prípade je tento orgán
povinný vec postúpiť orgánu vyššiemu za účelom rozhodnutia o opravnom prostriedku.
Člen má právo do 15 dní od doručenia príslušného rozhodnutia podať opravný prostriedok
aj priamo orgánu vyššiemu než je orgán, ktorý vydal rozhodnutie.
Proti každému rozhodnutiu o opravnom prostriedku je možné podať znova opravný
prostriedok s výnimkou rozhodnutí zjazdu, ktoré sú konečné.
Právo meniť alebo rušiť rozhodnutia nižšieho orgánu OZŽ nemá vyšší orgán OZŽ len vo
veciach, o ktorých rozhoduje výlučne jediný orgán. O ktoré veci ide, stanovujú tieto
stanovy alebo Organizačný poriadok OZŽ.
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5. Ak tieto stanovy určujú v jednotlivých prípadoch iný spôsob rozhodovania, má prednosť
tento iný spôsob pred spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.
Článok 29
1. Člen má právo za výhodnejších podmienok ako iné osoby spolu so svojimi rodinnými
príslušníkmi využívať rekreačné, športové a kultúrne zariadenia, s ktorými disponuje
OZŽ.
2. Príslušný orgán môže rozhodnúť o uhradení nákladov takéhoto využitia zariadenia alebo
rekreácie členovi.
3. Právo člena uvedené v ods. 1 a 2 tohto ustanovenia stanov sa vzťahuje najmä na tuzemské
a zahraničné rekreácie.
Článok 30
Člen má právo radiť sa v právnych a sociálnych otázkach s profesionálnymi zamestnancami
OZŽ, činnými v tejto oblasti, a byť zastupovaný pred štátnymi orgánmi tak, ako to určuje
Poriadok právnej pomoci OZŽ.
Článok 31
Člen má právo slobodne sa vyjadrovať k prerokovávaným otázkam, požadovať k nim
vysvetlenia a podávať návrhy.
Článok 32
1. Člen má právo vznášať voči všetkým orgánom OZŽ sťažnosti, pripomienky, návrhy
a námety.
2. Príslušné orgány OZŽ sú povinné najneskôr, ak to povaha veci nevylučuje, do 30 dní
odpovedať na tieto iniciatívy.
3. Orgány OZŽ sú povinné tieto iniciatívy riešiť, ak k tomu majú kompetenciu, a ak je ich
riešenie aspoň sčasti možné.
Článok 33
Člen má právo sa podieľať na činnosti OZŽ uvedenej v Článku 14 Stanov OZŽ a
zhodnocovať pre seba výsledky tejto činnosti.

Časť ôsma
Povinnosti členov združenia
Článok 34
Všetci členovia OZŽ majú rovnaké povinnosti.
Článok 35
Člen je povinný:
a) dodržiavať Stanovy OZŽ a vnútorné normatívne inštrukcie OZŽ,
b) plniť uznesenia orgánov OZŽ a ZO OZŽ a konať v súlade s nimi,
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c) podieľať sa na plnení programu OZŽ a podporovať cieľ činnosti OZŽ,
d) platiť riadne a včas členské príspevky vo výške určenej stanovami,
e) oznamovať príslušnému orgánu OZŽ všetky skutočnosti dôležité z hľadiska
evidencie vzniku, trvania alebo zániku členstva,
f) riadne vykonávať zverenú funkciu v OZŽ a z tejto činnosti sa zodpovedať členom
orgánu, ktorý ho zvolil,
g) riadne sa starať o majetok OZŽ, ktorý mu bol zverený,
h) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy OZŽ,
i) podporovať odborovú solidaritu a presadzovanie spoločných cieľov a záujmov
OZŽ vyjadrených v Stanovách OZŽ a jeho programe.

Časť deviata
Členské príspevky členov združenia

1.

2.

3.
4.

Článok 36
Člen s riadnym členstvom platí mesačne základný členský príspevok vo výške 1 % z
čistého mesačného zárobku alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho mzdu tej ZO OZŽ,
v ktorej je registrovaný. Príspevok sa vypočíta z hrubého mesačného zárobku člena,
vrátane peňažných plnení nahrádzajúcich mzdu, dosiahnutých u zamestnávateľa, pri
ktorom pôsobí príslušná ZO OZŽ, po odpočítaní poistného alebo príspevkov, ktoré je
zamestnanec povinný zaplatiť podľa platných právnych noriem a preddavku na daň z
príjmov fyzických osôb, vypočítaných podľa podmienok a sadzieb v mesiaci, v ktorom sa
tento zárobok zisťuje. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov sa do výšky
členských príspevkov nepremieta.
Údaje o platení členských príspevkov a o ich odvodoch vykonávaných v zmysle týchto
stanov je ZO OZŽ povinná archivovať po dobu 5 rokov od ich zaplatenia alebo
odvedenia.
O prerozdelení prostriedkov z výberu členských príspevkov na činnosť ZO OZŽ a
odvodov na účet, s ktorým hospodári OZŽ rozhoduje v uznesení zjazd OZŽ.
Podrobnosti o spôsobe, prerozdelení a organizačnom zabezpečení výberu členských
príspevkov určí GR OZŽ v internej normatívnej inštrukcii OZŽ.

Článok 37
1. Vo výške 0,50 € mesačne platí členské príspevky člen, ktorý:
a) poberá invalidný alebo starobný dôchodok,
b) poberá za príslušný mesiac iba dávky nemocenského poistenia,
c) poberá rodičovský príspevok,
d) nemá príjem u zamestnávateľa z dôvodu dlhodobého uvoľnenia pre osobnú
celodennú starostlivosť o blízku osobu.
2. Členské príspevky vo výške 1,00 € mesačne platí člen, ktorému členstvo v OZŽ spočíva.
3. Z členských príspevkov vymenovaných v tomto článku sa neodvádzajú odvody na činnosť
OZŽ.
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Článok 38
1. Členské príspevky je možné zaplatiť i vopred za dlhšie časové obdobie v prípadoch
uvedených v Článku 37 týchto stanov.
2. ZV ZO OZŽ môže na základe písomnej žiadosti člena tejto ZO OZŽ rozhodnúť o odklade
platenia jeho členských príspevkov.

Časť desiata
Základná organizačná štruktúra združenia
Článok 39
Organizačná štruktúra vychádza zo zásady, aby na všetkých úrovniach, kde sa bude rokovať o
záujmoch a istotách členov mohlo byť kvalifikovane a zákonnými prostriedkami zo strany
príslušných orgánov OZŽ ovplyvňované príslušné rozhodovanie.
Článok 40
Základnou organizačnou jednotkou OZŽ je ZO OZŽ.
Článok 41
ZO OZŽ, ktorá v súlade s § 6 odsek 2 písmeno e) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších právnych predpisov, majú spôsobilosť konať vlastným menom
a nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti. Vznikajú na základe dobrovoľného
združenia najmenej troch občanov a zápisom do zoznamu základných organizácií OZŽ na
základe uznesenia P GR OZŽ. Zmeny v zozname základných organizácií schvaľuje P GR
OZŽ a sú platné dňom schválenia.

1.

2.

3.

4.

5.

Článok 42
ZO OZŽ je pri svojom rozhodovaní viazaná Stanovami OZŽ, inak rozhoduje samostatne
najmä o svojej činnosti, štruktúre, majetku, hospodárení, kompetencii a spôsobe voľby
svojich orgánov. Ide o výlučnosť rozhodovania ZO OZŽ.
ZO OZŽ je povinná používať pri hospodárení číselný identifikátor ZO OZŽ,
pozostávajúci z identifikačného čísla OZŽ a z poradového čísla, prideleného štatistickým
úradom na základe písomnej žiadosti adresovanej P GR OZŽ v zmysle príslušného
právneho predpisu.
ZO OZŽ preukazuje svoju právnu subjektivitu v súlade s Článkom 41 stanov potvrdením
o registrácii základnej organizácie v Odborovom združení železničiarov. Vzor potvrdenia
o registrácii tvorí prílohu 4 Stanov OZŽ.
ZO OZŽ sa riadi a je viazaná Stanovami OZŽ, rozhodnutiami orgánov OZŽ,
rozhodnutiami svojich orgánov, internými normatívnymi inštrukciami OZŽ a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
ZV ZO OZŽ je povinný konať v záujme svojich členov vo vzťahu k ostatným odborovým
orgánom OZŽ, predovšetkým predkladať návrhy zmien kolektívnych zmlúv, hodnotenia
ich plnenia a ďalšie návrhy a námety súvisiace so zabezpečovaním záujmov a potrieb
svojich členov.
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6. ZO OZŽ používa vlastnú úradnú pečiatku s organizačným číslom prideleným OZŽ
a číselným identifikátorom prideleným štatistickým úradom.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

Článok 43
Založenie ZO OZŽ iniciuje najmenej trojčlenný prípravný výbor. Ustanovujúcu členskú
schôdzu zvolá prípravný výbor najneskôr do jedného mesiaca od ustanovenia prípravného
výboru. Deň konania ustanovujúcej členskej schôdze je dňom založenia ZO OZŽ. Ak
ustanovujúca členská schôdza rozhodnutie o založení ZO OZŽ nepodporí, ZO OZŽ nie je
založená.
OZŽ vedie evidenciu ZO OZŽ. ZO OZŽ vzniká dňom zaevidovania a pridelenia
organizačného čísla na OZŽ, kde bude uvedený názov ZO OZŽ, sídlo a osoby oprávnené
konať za ZO OZŽ. Dokladom o vzniku ZO OZŽ je evidenčný list. Vzor evidenčného listu
tvorí prílohu 5 Stanov OZŽ. Zmeny vo vzore evidenčného listu je v období medzi
zjazdmi oprávnená prijať na svojom zasadnutí GR OZŽ.
Ak členská schôdza rozhodne o vystúpení ZO OZŽ z OZŽ, ZV ZO OZŽ je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť do 15 dní Predstavenstvu GR OZŽ. To isté platí i v prípade
rozhodnutia o zániku ZO OZŽ.
ZO OZŽ zaniká na základe uznesenia P GR OZŽ o výmaze zo zoznamu ZO OZŽ.
V prípade zániku ZO OZŽ majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor - člen RK OZŽ.
P GR OZŽ o zániku ZO OZŽ informuje GR OZŽ na najbližšom zasadnutí.
Rozhodnutím podľa vyššie uvedeného článku stanov členstvo jednotlivých členov OZŽ
nezaniká, ak do 15 dní od takéhoto rozhodnutia oznámia P GR OZŽ, že chcú zostať
členmi OZŽ. Pokiaľ člen v stanovenej lehote neoznámi, že chce zostať členom OZŽ platí,
že jeho členstvo v OZŽ zaniklo dňom zániku ZO OZŽ alebo dňom vystúpenia ZO OZŽ z
OZŽ a to podľa Článku 21 Stanov OZŽ.
Dňom zániku členstva ZO OZŽ zanikajú všetky členské práva a povinnosti. ZO OZŽ,
ktorá z OZŽ vystúpila alebo ktorej členstvo v OZŽ zaniklo, nemá právo na podiel na
majetku OZŽ.
ZO OZŽ sú povinné informovať P GR OZŽ o stave členskej základne každoročne k
termínu 31. 3. a v termínoch určených P GR OZŽ. Sú povinné informovať P GR OZŽ o
zmenách v zložení ZV ZO OZŽ, najmä o zmenách v osobe predsedu, do 15 dní od
uskutočnenia zmeny. Rovnakú povinnosť majú aj jednotlivé Rady.
Každá ZO OZŽ je povinná odvádzať schválenú časť z členských príspevkov OZŽ.
Zodpovednosť za odvod z členských príspevkov nesie ZV ZO OZŽ. Spôsob odvádzania
tejto časti členských príspevkov je Revízna komisia OZŽ oprávnená kontrolovať priamo
v ZO OZŽ. Z porušenia tejto povinnosti vyvodzuje dôsledky GR OZŽ.
Článok 44
ZO OZŽ vlastní majetok, s ktorým hospodári, a ktorý nie je majetkom OZŽ.
V súvislosti s týmto majetkom vykonáva pravidelnú kontrolu hospodárenia v súlade
s platnou legislatívou.
O prevode svojho majetku mimo OZŽ rozhoduje ZO OZŽ 2/3 väčšinou jej členov.
Výkonným voleným orgánom ZO OZŽ je ZV ZO OZŽ a je príslušným odborovým
orgánom. Štatutárnym orgánom ZO OZŽ je ZV ZO OZŽ a v jeho mene je oprávnený
konať predseda ZO OZŽ, v čase jeho neprítomnosti podpredseda ZO OZŽ. Za ZO OZŽ
a ZV ZO OZŽ dokumenty podpisuje tak, že k pečiatke napíše čitateľne svoje meno,
priezvisko, funkciu a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

13

5. ZO OZŽ sú majetkovo samostatné od OZŽ a majú samostatnú majetkovú zodpovednosť
za plnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú zo zmlúv, ktoré majú ZO OZŽ právo uzatvárať.
ZV ZO OZŽ hospodári s finančnými prostriedkami a majetkom ZO OZŽ podľa Zásad
hospodárenia ZO OZŽ, rozpočtu ZO OZŽ a všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. ZO OZŽ nezodpovedá za záväzky OZŽ a OZŽ nezodpovedá za záväzky ZO OZŽ.
Článok 45
Vnútorná štruktúra a organizácia celej činnosti ZO OZŽ, vrátane jej hospodárenia je výlučne
v právomoci ZO OZŽ s tým, že musí byť v súlade so Stanovami OZŽ a všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Spravidla sa ZO OZŽ člení na dielenské organizácie, odborové úseky a
podobne. V ZO OZŽ s územnou rozptýlenosťou svojich členov na odlúčených pracoviskách,
v prípadoch nepretržitého režimu práce alebo pri vysokom počte členov môže funkciu
členskej schôdze plniť konferencia zástupcov, volených zvlášť z každého pracoviska
(dielenskej organizácie, odborového úseku).
Článok 46
Základným zdrojom príjmov ZO OZŽ je príslušný podiel príspevkov jej členov a zisk z
vlastnej hospodárskej činnosti.
Článok 47
Najvyšším orgánom ZO OZŽ je členská schôdza alebo konferencia ZO OZŽ. Konferenciu
ZO OZŽ možno zvolať len v ZO OZŽ s počtom členov 20 a viac. Pomer delegátov k počtu
členov ZO OZŽ môže byť maximálne 1:5.
Článok 48
Členská schôdza alebo konferencia ZO OZŽ sa koná najmenej jedenkrát za rok a vždy, keď o
to požiada 1/3 členov ZO OZŽ.
Článok 49
1. ZO OZŽ si volí ZV ZO OZŽ, ktorý je príslušným odborovým orgánom vo vzťahu
k zamestnávateľovi alebo jeho organizačnej zložke (základné pracovisko, výkonné
pracovisko a iné).
2. ZO OZŽ si volí Revíznu komisiu ZO OZŽ, ktorá je nezávislým orgánom ZO OZŽ.
Článok 50
1. Členská schôdza alebo konferencia volí a odvoláva ZV ZO OZŽ a RK ZO OZŽ,
stanovuje dĺžku ich volebného obdobia a počet ich členov. Ak nestanoví dĺžku volebného
obdobia, platí, že volebné obdobie je štvorročné. ZV ZO OZŽ zo svojho stredu volí
predsedu, pokiaľ si toto právo nevyhradí členská schôdza alebo konferencia ZO OZŽ.
2. ZV ZO OZŽ a RK ZO OZŽ môžu namiesto odvolaných alebo rezignujúcich členov
kooptovať nových členov za predpokladu, že sa takto vymení menšina členov orgánu. Na
kooptovanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zostávajúcich členov orgánu.
Rozhodnutie o kooptovaní člena ZV ZO OZŽ a RK ZO OZŽ musí potvrdiť členská
schôdza alebo konferencia ZO OZŽ na najbližšom zasadnutí, inak je neplatné.
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Článok 51
ZO OZŽ, ktorá má menej ako 20 členov:
a) môže voliť namiesto orgánov uvedených v Článku 49 týchto stanov len predsedu
ZO OZŽ a dvoch jej členov poveruje kontrolou hospodárenia,
b) v takomto prípade prijíma svoje rozhodnutia ako celá členská základňa.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Článok 52
Viaceré ZO OZŽ môžu vytvoriť spoločnú Radu (ďalej len Rada), do ktorej delegujú
svojho zástupcu a na ktorú delegujú časť svojich právomocí.
Rady sú vyššími odborovými orgánmi alebo príslušnými odborovými orgánmi vo vzťahu
k organizačnej zložke zamestnávateľa, využívajúcimi súčasne profesijný i územný princíp
združovania, pričom územne môžu v opodstatnených prípadoch presahovať obvod
prirodzeného regiónu.
Rada zastupuje ZO OZŽ, ktoré sa na ustanovení Rady dohodli v rozsahu právomocí, ktoré
jej ZO OZŽ delegovali.
Návrh na delegovanie časti právomocí ZV ZO OZŽ na Radu a ich rozsah schvaľuje
členská schôdza alebo konferencia ZO OZŽ.
Rada zvolí zo svojich členov predsedu, ktorý ju zastupuje navonok.
Po ustanovení Rady sa táto zaregistruje na P GR OZŽ a predloží svoj štatút na schválenie.
Vznik, činnosť a zánik Rád môže GR OZŽ upraviť vo svojom organizačnom poriadku.

Článok 53
1. ZO OZŽ sa zoskupujú na profesijnom princípe do odvetvových sekcií, ktoré sú
vnútroodborovými orgánmi.
2. Volení zástupcovia odvetvových sekcií zastupujú odvetvové sekcie v GR OZŽ.
3. Schôdze alebo konferencie odvetvovej sekcie zvoláva a vedie zvolený zástupca
odvetvovej sekcie najmenej jedenkrát za rok. Informuje o tom príslušného podpredsedu
OZŽ. V závažných prípadoch môže zvolať a viesť schôdzu alebo konferenciu odvetvovej
sekcie aj príslušný podpredseda OZŽ.
Článok 54
V záujme plnenia programových cieľov OZŽ a na pomoc odborovým orgánom, ZO OZŽ a
členom OZŽ v regiónoch, zriaďuje OZŽ svoje pracoviská.
Článok 55
Podrobnejšiu štruktúru a vzájomné vzťahy zoskupení a ich orgánov uvedených v Článkoch 52
až 54 týchto stanov stanovuje Organizačný poriadok OZŽ.
Článok 56
1. ZO OZŽ je povinná oznamovať svoje rozhodnutia GR OZŽ alebo P GR OZŽ a podávať
im stanoviská a informácie v oblastiach, ktoré sa týkajú OZŽ ako celku. V týchto
oblastiach je ZO OZŽ na výzvu GR OZŽ a v termíne ňou stanovenom povinná oznámiť
jej svoje stanovisko.
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2. Na základe delegačného listu P GR OZŽ je ZO OZŽ povinná umožniť účasť poverenému
zástupcovi GR OZŽ na najbližšom zasadnutí ZV ZO OZŽ a vytvoriť podmienky pre
rokovanie v zmysle delegačného listu.
3. V prípade, že ZO OZŽ je dlhodobo nečinná a ZV ZO OZŽ nereaguje na výzvy vyššieho
odborového orgánu, má P GR OZŽ právo zvolať členskú schôdzu ZO OZŽ.
Článok 57
1. ZO OZŽ sa môžu zlučovať alebo zlučovať len svoje časti (dielenské organizácie)
a vytvárať tak nové integrované ZO OZŽ alebo posilňovať pôvodné ZO OZŽ na základe
súhlasného rozhodnutia dotknutých základných organizácií. Rozhodnutie o zlúčení ZO
OZŽ alebo ich častí musí obsahovať dohodu o vyporiadaní hnuteľného a nehnuteľného
majetku.
2. Majetok vložený základnými organizáciami OZŽ po ich zlúčení je spoločným majetkom
novovzniknutej ZO OZŽ, ak v dohode o zlúčení nie je uvedené inak.

1.

2.

3.
4.
5.

Článok 58
ZO OZŽ zaniká okrem spôsobov uvedených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch:
a) rozpustením na základe vlastného rozhodnutia 2/3 väčšinou všetkých jej členov,
b) zlúčením s inou ZO OZŽ.
ZO OZŽ je pred svojím zánikom v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia povinná rozhodnúť o
vysporiadaní svojho majetku a písomne oznámiť toto rozhodnutie do 15 dní P GR OZŽ.
ZV ZO OZŽ je povinný odovzdať na príslušné regionálne pracovisko OZŽ pečiatky k
likvidácii a účtovné doklady k archivácii. Ak toto rozhodnutie neprijme pred svojím
zánikom, právo vysporiadať jej majetok prechádza na GR OZŽ.
V prípade zániku ZO OZŽ ako celku vydá o jej likvidácii potvrdenie RK OZŽ.
Ak ZO OZŽ vedome neodvedie príslušný podiel členských príspevkov v zmysle týchto
stanov, zahajuje P GR OZŽ vytýkacie konanie.
Vytýkacie konanie trvá dva mesiace. Ak ZO OZŽ počas vytýkacieho konania neoznámi
vážne dôvody a naďalej neodvádza členské príspevky, považuje sa vytýkacie konanie za
neúspešné. GR OZŽ po neúspešnom vytýkacom konaní má právo vylúčiť ZO OZŽ z OZŽ
bez podielu na majetku OZŽ a ďalších nárokov a výhod vyplývajúcich z členstva v OZŽ.

Časť jedenásta
Orgány združenia
Článok 59
Orgánmi OZŽ sú:
a) Zjazd,
b) Generálna rada,
c) Predstavenstvo Generálnej rady,
d) Podnikový výbor,
e) Revízna komisia.
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Článok 60
Zjazd OZŽ je najvyšším orgánom OZŽ.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Článok 61
Zjazd zvoláva GR OZŽ raz za štyri roky.
Kľúč pre voľbu delegátov na zjazd OZŽ je 1:250 z aktívnych členov OZŽ.
Ako delegáti majú právo zúčastniť sa na zjazde, a to i v prípade ak nie sú zvolení za jeho
delegátov:
a) členovia GR OZŽ s hlasom rozhodujúcim,
b) členovia RK OZŽ s hlasom poradným.
GR OZŽ rozhoduje o tom, kto sa zúčastní zjazdu ako hosť.
Zjazd je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.
Ak zjazd nie je uznášaniaschopný, GR OZŽ ho opakovane zvolá najneskôr do troch
mesiacov. Tento zjazd je uznášaniaschopný pri akomkoľvek počte delegátov.
GR OZŽ je povinná zvolať do 30 dní mimoriadny zjazd OZŽ, ak o to požiada písomne
najmenej 1/3 odvetvových sekcií OZŽ alebo 1/3 ZO OZŽ. Kľúč pre voľbu delegátov na
mimoriadny zjazd určuje GR OZŽ. Mimoriadny zjazd sa zaoberá len dôvodom, pre ktorý
bol zvolaný.

Článok 62
1. Zjazd OZŽ prerokováva a schvaľuje najmä:
a) program a rokovací poriadok zjazdu, pracovné komisie a volebný poriadok zjazdu,
b) správu o činnosti GR OZŽ a jej orgánov, o plnení uznesení predchádzajúceho
zjazdu, hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami,
c) stanovy, ich úpravy, doplnky (s výnimkou uvedenou v ods. 3 tohto ustanovenia) a
program pre ďalšiu činnosť,
d) správu RK OZŽ,
e) stanovuje pomer rozdelenia príjmov z členských príspevkov medzi GR OZŽ a ZO
OZŽ,
f) zlúčenie alebo zánik OZŽ.
2. Zjazd volí predsedu OZŽ, 1. podpredsedu OZŽ, podpredsedov OZŽ a členov Revíznej
komisie OZŽ. Podrobnosti stanoví volebný poriadok zjazdu.
3. Zjazd potvrdzuje priebeh a výsledky volieb zástupcov v GR OZŽ zvolených príslušnými
odvetvovými sekciami.
Článok 63
1. GR OZŽ je príslušným ústredným odborovým orgánom.
2. GR OZŽ je koordinačným, kontrolným a rozhodovacím orgánom v období medzi
zjazdmi.
3. GR OZŽ tvoria:
a) zástupcovia odvetvových sekcií,
b) predseda OZŽ,
c) 1. podpredseda OZŽ,
d) podpredsedovia OZŽ.
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4. GR OZŽ sa tvorí na princípe početného zastúpenia z každej odvetvovej sekcie. Každá
odvetvová sekcia do 1000 členov má v GR OZŽ jedného zástupcu. Za každých ďalších
1000 členov sa zvýši počet členov GR OZŽ o jedného zástupcu príslušnej odvetvovej
sekcie.
Článok 64
1. Počet členov GR OZŽ uvedených v Článku 63 stanovuje uznesenie zjazdu o štruktúre
OZŽ a Organizačný poriadok OZŽ.
2. Kompetencie všetkých funkcionárov a členov GR OZŽ určujú tieto stanovy, Organizačný
poriadok OZŽ a vlastné rozhodnutia GR OZŽ.
Článok 65
1. Voľba kandidátov členov GR OZŽ a ich náhradníkov sa uskutočňuje po odvetvových
sekciách.
2. Ktorýkoľvek člen GR OZŽ uvedený v týchto stanovách sa môže kedykoľvek vzdať svojej
funkcie, je však povinný odovzdať svoju funkciu tak, aby skončenie jeho funkcie
nespôsobilo OZŽ ujmu, okrem skončenia funkcie zo zdravotných alebo iných
primeraných dôvodov, v súvislosti s ktorými nie je možné toto vyžadovať.
3. V prípade uvedenom v Článku 65 bod 2 sa funkcia:
a) predsedu OZŽ a 1. podpredsedu OZŽ v období medzi dvoma zjazdmi OZŽ môže
obsadiť voľbou v GR OZŽ z jej členov. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebná 2/3
väčšina hlasov všetkých jej členov,
b) podpredsedu OZŽ v období medzi dvoma zjazdmi OZŽ môže obsadiť voľbou v GR
OZŽ z členov tých odvetvových sekcií, ktoré podpredseda v GR OZŽ zastupuje. Na
prijatie tohto rozhodnutia je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov členov tých
odvetvových sekcií, ktoré podpredseda v GR OZŽ zastupuje.
4. Odvolať predsedu OZŽ, 1. podpredsedu OZŽ, podpredsedov OZŽ a členov RK OZŽ
môže len zjazd, resp. mimoriadny zjazd. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebná 2/3
väčšina všetkých hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Odvolať predsedu OZŽ a 1. podpredsedu OZŽ, zvolených v zmysle Článku 65 bod 3a,
môže GR OZŽ. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých jej
členov.
Odvolať podpredsedu OZŽ, zvoleného v zmysle Článku 65 bod 3b, môže GR OZŽ členmi
tých odvetvových sekcií, ktoré podpredseda v GR OZŽ zastupuje. Na prijatie tohto
rozhodnutia je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov členov tých odvetvových sekcií,
ktoré podpredseda v GR OZŽ zastupuje.
Odvolať ktoréhokoľvek iného funkcionára OZŽ môže len ten orgán, resp. časť orgánu,
ktorý ho volí. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov
orgánu OZŽ, resp. jeho časti.
5. O zmene, odvolaní alebo doplnení zástupcov odvetvových sekcií do GR OZŽ v rámci
počtov určených Organizačným poriadkom OZŽ rozhodne mimo zjazdu príslušná
odvetvová sekcia voľbou na svojej konferencii. Rozhodnutie odvetvovej sekcie v tejto
veci je pre GR OZŽ záväzné.
6. Príslušná odvetvová sekcia (odvetvové sekcie), na dobu dlhodobej neprítomnosti
zvoleného podpredsedu OZŽ zvolí svojho zástupcu v GR OZŽ, ktorému má právo
delegovať všetky právomoci zastupovaného podpredsedu.
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7. Podrobnosti o voľbách upraví Volebný poriadok OZŽ.
8. Pre rozhodnutia orgánov uvedené v tomto ustanovení platí výlučnosť ich rozhodovania.
Článok 66
GR OZŽ zvoláva predseda OZŽ. Na písomný návrh P GR OZŽ, alebo najmenej 1/3 členov
GR OZŽ je predseda OZŽ povinný zvolať mimoriadne zasadnutie GR OZŽ do 15 dní od
doručenia tohto návrhu.
Článok 67
GR OZŽ sa schádza najmenej dva razy do roka.
Článok 68
Za účelom plnenia svojich úloh, GR OZŽ z prostriedkov OZŽ vytvára a udržuje aparát OZŽ a
potrebné materiálne prostriedky.
Článok 69
1. GR OZŽ má ďalej najmä tieto kompetencie:
a) zastupuje OZŽ vo vzťahu k medzinárodným orgánom a organizáciám,
b) zastupuje OZŽ v tripartitných rokovaniach,
c) schvaľuje členstvo v republikových a v zahraničných združeniach a organizáciách,
d) schvaľuje rozpočet OZŽ,
e) rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia s finančnými prostriedkami a s
majetkom OZŽ, rozhoduje o použití týchto finančných prostriedkov a majetku s
výnimkami uvedenými v týchto stanovách,
f) prerokováva výsledky kontrol hospodárenia OZŽ predkladané RK OZŽ a prijíma
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov najmenej dvakrát ročne,
g) rozhoduje o vylúčení ZO OZŽ z OZŽ,
h) schvaľuje interné normatívne inštrukcie OZŽ a uskutočňuje ich zmeny, deleguje
kompetencie P GR OZŽ, predsedovi OZŽ a ostatným jej funkcionárom a členom,
i) vytvára podľa potreby odborné a organizačné komisie a fondy potrebné na plnenie
svojich úloh,
j) vyhlasuje a odvoláva mimoriadne opatrenia pre OZŽ ako celok. Na prijatie
rozhodnutia sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov GR OZŽ,
k) podáva výklad stanov,
l) v období medzi zjazdmi rozhoduje o zmene stanov, ak s touto zmenou vyjadrí
písomne súhlas viac ako 2/3 ZO OZŽ. Rozhodnúť musí do 30 dní po obdržaní
súhlasu,
m) schvaľuje dokumenty a programy dlhodobého a koncepčného charakteru.
Článok 70
1. Predstavenstvo GR OZŽ je príslušným vyšším odborovým orgánom v zmysle právnych
predpisov vo vzťahu k ZO OZŽ a zamestnávateľským organizáciám.
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2. P GR OZŽ má najmä nasledovné kompetencie:
a) zastupuje OZŽ vo vzťahu k orgánom a organizáciám SR,
b) zastupuje OZŽ vo vzťahu k fyzickým osobám,
c) zabezpečuje poradenstvo príslušným odborovým orgánom OZŽ pri uzatváraní
kolektívnych zmlúv.
d) riadi činnosť OZŽ medzi zasadnutiami GR OZŽ,
e) schvaľuje zástupcov OZŽ v orgánoch iných právnických osôb,
f) schvaľuje mimoriadne (krátkodobé) akcie medzinárodnej činnosti,
g) prerokováva a schvaľuje zásadné postupy a stanoviská OZŽ vo vzťahu k
zamestnávateľským a odborovým organizáciám,
h) na návrh príslušných odborových orgánov vyhlasuje a odvoláva mimoriadne
opatrenia.
3. P GR OZŽ je výkonným a iniciatívnym orgánom, ktorý môže vykonávať i ďalšie
rozhodovacie právomoci, ak ho tým GR OZŽ poverí.
Článok 71
1. P GR OZŽ tvoria:
a) predseda OZŽ,
b) 1. podpredseda OZŽ,
c) podpredsedovia OZŽ.
2. Na rokovaní P GR OZŽ sa zúčastňujú s hlasom poradným vedúci pracovísk OZŽ a
predseda RK OZŽ.
Článok 72
Predseda OZŽ je zároveň predsedom GR OZŽ, zastupuje OZŽ navonok a koná v mene P GR
OZŽ a GR OZŽ (okrem vecí určených týmito stanovami do kompetencie iných subjektov).
Svoju právomoc vykonáva v oblastiach práv a povinností delegovaných GR OZŽ alebo
určených internými normatívnymi inštrukciami OZŽ, najmä Organizačným poriadkom OZŽ,
vždy však v súlade so stanovami. V pracovno-právnych veciach má postavenie vedúceho
organizácie. V prípade jeho dlhodobej neprítomnosti (viac ako 1 mesiac) jeho právomoci
vykonáva 1. podpredseda OZŽ.

a)
b)
c)
d)
e)

Článok 73
Podnikový výbor
Podnikový výbor OZŽ je príslušný odborový orgán k zamestnávateľskej organizácii
zamestnancov, ktorých záujmy obhajuje, ak v týchto stanovách nie je uvedené inak,
zastupuje OZŽ v rokovaniach a pri uzatváraní kolektívnych zmlúv,
prerokováva a schvaľuje zásadné postupy a stanoviská OZŽ vo vzťahu k príslušnej
zamestnávateľskej organizácii,
navrhuje P GR OZŽ vyhlásenie a odvolanie mimoriadnych opatrení v rámci
zamestnávateľskej organizácie,
PV OZŽ zabezpečuje funkcie a úlohy odborov v oblasti súčinnosti, spolurozhodovania a
kontroly v súlade s platnými právnymi normami vo vzťahu k príslušnej zamestnávateľskej
organizácii,
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f) PV OZŽ sa vo svojej činnosti riadi schváleným Štatútom PV OZŽ a Organizačným
poriadkom OZŽ,
g) členov PV OZŽ navrhujú, volia a odvolávajú ZO OZŽ združené v jednotlivých Radách ZO
OZŽ, ktoré sú príslušným odborovým orgánom voči príslušnej zamestnávateľskej
organizácii, v súlade so štatútom,
h) PV OZŽ volí zo svojho stredu predsedu, prípadne ďalších funkcionárov, v súlade so
štatútom.
Článok 74
RK OZŽ priebežne kontroluje hospodárenie a činnosť orgánov OZŽ, s výnimkou zjazdu, v
zmysle týchto stanov, pravidiel hospodárenia OZŽ a všeobecne záväzných právnych
predpisov.

1.
2.
3.
4.

Článok 75
RK OZŽ sa ustanoví voľbou kandidátov zjazdom.
RK OZŽ si zo svojho stredu volí predsedu.
Predseda zastupuje RK OZŽ navonok.
V prípade odstúpenia člena RK OZŽ nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený
zjazdom.

Článok 76
RK OZŽ je zodpovedná za svoju činnosť len zjazdu OZŽ.
Článok 77
1. Člen RK OZŽ nesmie byť členom iných orgánov OZŽ. Člen RK ZO OZŽ nesmie byť
členom iných orgánov ZO OZŽ.
2. Členovia RK OZŽ sú povinní po skončení funkcie zachovávať mlčanlivosť po dobu
jedného roka o skutočnostiach, s ktorými sa zoznámili počas výkonu svojej funkcie a
ktoré by poškodili záujmy OZŽ.

Časť dvanásta
Zásady hospodárenia združenia
Článok 78
Príjmy OZŽ tvoria najmä:
a) príspevky členov OZŽ,
b) prostriedky získané hospodárskou činnosťou OZŽ,
c) príspevky štátu,
d) dary a granty fyzických a právnických osôb z tuzemska i zahraničia.
Článok 79
Výdavky OZŽ tvoria čiastky vydané na zabezpečenie činnosti OZŽ, najmä úhrada nákladov
vlastnej činnosti a úhrada poskytnutých služieb svojim členom.
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Článok 80
Príjmy získané z členských príspevkov v zmysle Článku 36 týchto stanov sa delia na časť
príspevkov, ktorú ZO OZŽ odvádza OZŽ a na časť príspevkov, ktorá sa ponecháva k
dispozícii ZO OZŽ.
Článok 81
1. Za vykonanie odvodov z členských príspevkov OZŽ včas a v určenej výške zodpovedajú
spoločne predseda a hospodár každej ZO OZŽ.
2. RK OZŽ má právo vykonávať kontrolu vedenia účtovníctva a odvodov členských
príspevkov v ZO OZŽ.
Článok 82
Majetok OZŽ, ktorý nie je majetkom jednotlivých ZO OZŽ, je možné prevádzať (okrem
hospodárskej činnosti OZŽ a pôžičiek) na iné subjekty výlučne na základe rozhodnutia
zjazdu. Pre toto rozhodnutie je potrebný súhlas 2/3 všetkých delegátov zjazdu.
Článok 83
1. Predseda ZO OZŽ predkladá svojej ZO OZŽ a predseda OZŽ predkladá GR OZŽ
najmenej raz za kalendárny rok správu o hospodárení.
2. Správu o hospodárení schvaľuje tiež každý riadny zjazd OZŽ, v tomto prípade predkladá
správu predseda OZŽ.
Článok 84
1. RK ZO OZŽ priebežne kontroluje hospodárenie ZO OZŽ s jej majetkom a predkladá
výsledky kontroly členskej schôdzi alebo konferencii ZO OZŽ.
2. RK OZŽ priebežne kontroluje hospodárenie s majetkom OZŽ a predkladá výsledky
kontroly GR OZŽ.
3. Intervaly predkladania výsledkov kontrol sú totožné s intervalmi predkladania správ o
hospodárení, uvedenými v týchto stanovách. Revízne komisie môžu predkladať výsledky
svojich kontrol aj častejšie, podľa svojho rozhodnutia.
Článok 85
Revízne komisie sa môžu obracať na ktorýkoľvek orgán OZŽ alebo ZO OZŽ alebo
ktoréhokoľvek funkcionára s informáciami, požiadavkami na poskytnutie informácií a
podnetmi súvisiacimi s kontrolnou činnosťou.
Článok 86
1. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení môže RK ZO OZŽ požiadať ZV
ZO OZŽ o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze alebo konferencie ZO OZŽ.
2. RK OZŽ môže v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení a činnosti s
majetkom OZŽ požiadať GR OZŽ o zvolanie mimoriadneho zjazdu OZŽ.
3. Závažným nedostatkom v hospodárení je len taký nedostatok v hospodárení, ktorý inak
zakladá trestnoprávnu alebo inú právnu sankčnú zodpovednosť alebo zrejme ohrozuje
alebo porušuje záujmy OZŽ vyjadrené v štvrtej časti týchto stanov.
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4. Na základe požiadania RK ZO OZŽ v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia je povinný
predseda ZO OZŽ zvolať do 15 dní členskú schôdzu alebo konferenciu ZO OZŽ za
účelom riešenia veci.
5. Na základe požiadania RK OZŽ je povinný predseda OZŽ zvolať do 15 dní od tohto
požiadania GR OZŽ, za účelom vydania jej rozhodnutia o tom, či ide alebo nejde o
závažný nedostatok v hospodárení v zmysle týchto stanov. Ak GR OZŽ rozhodne, že ide
o závažný nedostatok v hospodárení v zmysle týchto stanov, zvolá do 30 dní od tohto
rozhodnutia zjazd OZŽ.

Časť trinásta
Princípy rozhodovania v združení
Článok 87
Ktorýkoľvek orgán je uznášaniaschopný, ak je na jeho schôdzi prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov alebo delegátov.
Článok 88
Rozhodnutie ktoréhokoľvek orgánu je prijaté týmto orgánom, ak s ním vyjadrila súhlas
nadpolovičná väčšina jeho členov prítomných na schôdzi alebo konferencii.
Článok 89
Zásady, uvedené v Článkoch 87 a 88 týchto stanov neplatia, ak tieto stanovy stanovujú
odlišné zásady. Tieto odlišné zásady majú prednosť.
Článok 90
Rozhodnutiu vo veci môže predchádzať hlasovanie a rozhodnutie o tom, či hlasovanie o veci
bude tajné. V prípade, že orgán rozhodne o tajnom spôsobe hlasovania, alebo ak tak určujú
interné normatívne inštrukcie OZŽ, hlasovanie vo veci bude tajné, inak bude hlasovanie
verejné.
Článok 91
Voľby sú vždy tajné, ak volebný poriadok neustanovuje inak.
Článok 92
Orgán, ktorý uskutočňuje voľby má právo pred uskutočnením volebného aktu rozhodnúť o
volebnom poriadku a volebnej komisii.
Článok 93
1. Rozhodnutie orgánu na jeho schôdzi je možné, z časových alebo ekonomických dôvodov,
nahradiť rozhodnutím prijatým hlasovaním per rollam (korešpondenčné hlasovanie).
2. Pre hlasovanie per rollam platia tie isté podmienky ako pre hlasovanie na schôdzi orgánu.
Rozhodnutie však musí byť účinným spôsobom zverejnené.
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Článok 94
1. Každý člen OZŽ má právo v súvislosti s rozhodovaním ktoréhokoľvek orgánu vyjadriť
svoje stanovisko a argumenty alebo návrhy. O každom návrhu, ak o to člen OZŽ požiada,
sa musí hlasovať, okrem návrhov, ktoré sa zrejme netýkajú prerokovávaných vecných ani
procesných otázok alebo návrhov, ktoré sú zjavne nezmyselné.
2. Každý člen OZŽ má však vždy právo na vyjadrenie a zapísanie svojho názoru, najmä ak
je tento názor od všeobecného názoru odlišný.
Článok 95
Každý orgán OZŽ alebo organizačná zložka OZŽ môže delegovať inému orgánu alebo
organizačnej zložke OZŽ tú časť kompetencie, ktorú má sám.
Článok 96
1. Vo veci vzájomných zmien rozhodnutí orgánov OZŽ, a to i bez návrhu, platí pravidlo
uvedené v Článku 28 ods. 4, 5 týchto stanov ako všeobecné pravidlo.
2. Vyšším orgánom vo vzťahu k ZO OZŽ a GR OZŽ je zjazd OZŽ. Vyšším orgánom vo
vzťahu k ZO OZŽ je GR OZŽ. Týmto však nie sú dotknuté jednotlivé kompetencie
orgánov, vrátane delegovaných kompetencií.
3. Celkové poradie stupňov orgánov OZŽ je stanovené tiež poradím orgánov v Článku 59
týchto stanov. RK OZŽ je orgán s osobitným postavením.

Časť štrnásta
Zánik združenia
Článok 97
OZŽ zaniká spôsobmi uvedenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na základe
rozhodnutia 2/3 väčšiny všetkých delegátov zjazdu OZŽ. Opakovane zvolaný zjazd OZŽ,
v zmysle Článku 61 ods. 5, o zániku OZŽ rozhodovať nemôže.
Článok 98
Súčasťou rozhodnutia zjazdu o zániku OZŽ je určenie náležitostí potrebných k vyporiadaniu
majetku OZŽ po jeho zániku.

Časť pätnásta
Interné normatívne inštrukcie združenia
Článok 99
1. GR OZŽ na základe Článku 69 písm. h) týchto stanov schvaľuje a mení najmä tieto
interné normatívne inštrukcie OZŽ:
a) Organizačný poriadok OZŽ, ktorý podrobnejšie stanovuje štruktúru OZŽ, štruktúru
jeho orgánov, vzájomné vzťahy a kompetencie organizačných jednotiek, orgánov a
funkcionárov OZŽ,
b) Rokovací poriadok OZŽ, ktorý stanovuje spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí
orgánov OZŽ,
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c) Volebný poriadok OZŽ, ktorý podrobnejšie stanovuje spôsob volieb členov
orgánov a funkcionárov OZŽ,
d) Pracovný poriadok OZŽ, ktorý rozpracúva ustanovenia Zákonníka práce pre
podmienky OZŽ,
e) Zásady hospodárenia OZŽ, ktoré stanovujú bližšie práva a povinnosti subjektov,
hospodáriacich s prostriedkami OZŽ,
f) Poriadok právnej pomoci OZŽ, ktorý bližšie určuje podmienky a rozsah
poskytovania právnej pomoci členom OZŽ, vrátane ich zastúpenia pred štátnymi
orgánmi,
g) Štrajkový poriadok,
h) Smernicu pre správu registratúry, registratúrny poriadok a registratúrny plán,
i) Mzdový poriadok OZŽ.
2. GR OZŽ podáva výklad všetkých interných normatívnych inštrukcií OZŽ.

Časť šestnásta
Záverečné ustanovenia
Článok 100
Odborové združenie železničiarov, zapísané do evidencie Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky dňa 29. 4. 1993 pod číslom VVS/1-2200/90-257 a uvedené v Článku 1 a násl.
týchto stanov je v Slovenskej republike právnym nástupcom Odborového združenia
železničiarov, zaevidovaného Ministerstvom vnútra ČR dňa 29. 8. 1990 pod č. j. VSP/12323/90.
Článok 101
Zmeny Stanov OZŽ sú platné a účinné dňom ich schválenia VII. zjazdom OZŽ, konaným
v dňoch 24. – 25. 05. 2013 v Strečne.

predseda
Odborového združenia železničiarov

Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie zmenu stanov dňa 12.6.2013.
Číslo spisu: VVS/1-2200/90-257-8.
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Príloha 1

Grafické znázornenie symbolov
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Príloha 2
Odborové združenie železničiarov

Prihláška
za člena Odborového združenia železničiarov

1.

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................

2.

Dátum narodenia a rod. číslo: .............................................................................................................

3.

Miesto narodenia: ................................................................................................................................

4.

Stav: ......................................................................................................................................................

5.

Adresa bydliska: ..................................................................................................................................

6.

Zamestnávateľ: ....................................................................................................................................

7.

Štátna príslušnosť: ...............................................................................................................................
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie:

a)
b)
c)
d)
e)

dodržiavať Stanovy OZŽ a vnútorné normatívne inštrukcie OZŽ,
plniť uznesenia orgánov OZŽ a ZO OZŽ a konať v súlade s nimi,
podieľať sa na plnení programu OZŽ a podporovať cieľ činnosti OZŽ,
platiť riadne a včas členské príspevky vo výške určenej Stanovami OZŽ,
oznamovať príslušnému orgánu OZŽ všetky skutočnosti dôležité z hľadiska evidencie vzniku,
trvania alebo zániku členstva.

Súhlasím, aby členské príspevky určené Článkom 36, resp. Článkom 37 Stanov OZŽ mi boli zrážané
priamo zo mzdy príslušnou učtárňou.
V ................................................................................................ dňa ...................................................................

......................................................
vlastnoručný podpis

Príloha 3
Odborové združenie železničiarov

Ukončenie
členstva v Odborovom združení železničiarov
1.

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................

2.

Dátum narodenia a rod. číslo: ............................................................................................................

3.

Miesto narodenia: ...............................................................................................................................

4.

Stav: .....................................................................................................................................................

5.

Adresa bydliska: .................................................................................................................................

6.

Zamestnávateľ: ...................................................................................................................................

7.

Štátna príslušnosť: .............................................................................................................................

Oznamujem, že ukončujem členstvo v OZŽ a žiadam, aby mi bolo ukončené zrážanie členských
príspevkov.

V ................................................................................................ dňa ...................................................................

......................................................
vlastnoručný podpis

Príloha 4

Odborové združenie železničiarov
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
(IČO: 30844371)

Potvrdenie o registrácii
základnej organizácii v Odborom združení železničiarov
Názov základnej organizácie OZŽ:
Sídlo základnej organizácie OZŽ:
Číselný identifikátor základnej organizácie OZŽ:
Evidenčné číslo základnej organizácie OZŽ:
V mene základnej organizácie OZŽ je oprávnený konať:
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Funkcia:
Adresa trvalého bydliska:
Potvrdenie o registrácii je vydané za účelom preukazovania členstva základnej organizácii
v Odborovom združení železničiarov.
V Bratislave dňa
........................................
predseda OZŽ

EVIDENČNÝ LIST ZO OZŽ
Čitateľný odtlačok pečiatky

Príloha 5

Oficiálny názov ZO OZŽ:
Evidenčné číslo ZO OZŽ:
Odvetvová sekcia OZŽ:

Počet dielenských organizácií:

Sídlo ZV OZŽ:
Adresa na zasielanie pošty ZO OZŽ:

PSČ:

Železničný telefón:

Telefón:

Fax:

e-mail:

Počet členov s riadnym
členstvom, čl. 36 stanov:

Z toho žien:

Z toho mladých
do 35 rokov:

Počet členov s členstvom podľa
čl. 37 stanov vrátane dôchodcov:

Počet zamestnancov
príslušných pracovísk:

Počet členov
ZV OZŽ:

Počet členov
RK ZO OZŽ:

Počet komisií
ZV OZŽ:

Novozískaní členovia ZO:

Z toho žien:

Z toho mladých do 35 rokov:

Číslo účtu ZO OZŽ:

IČO (vlastné):
Dátum prihlásenia:

DIČ:
Dátum prihlásenia:

Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku:
Funkcionári ZV

Dátum poslednej členskej schôdze alebo
konferencie ZO OZŽ:

Ukončenie členstva v ZO (počet):

Názov a sídlo peňažného ústavu ZO OZŽ:

Dátum odhlásenia:

Spolu členov:

Dátum odhlásenia:

Vlastníci nehnuteľného majetku č. LV:

Priezvisko, meno, titul

Názov zamestnávateľa
(pracoviska v skratke)

na pracovisko

Telefónne spojenie
mobilný telefón

Predseda
Podpredseda I.
Podpredseda II.
Podpredseda III.
Tajomník
Hospodár
Predseda RK

Štruktúra ZO OZŽ v prípade podielu členov s riadnym členstvom z viacerých organizačných zložiek zamestnávateľov
Organizačná
zložka

Počet
zamestnancov
pracovísk

Počet členov s
riadnym
členstvom

Meno príslušného
vedúceho zamestnanca

Predseda /
Podpredseda

Hospodár ZO
OZŽ

Predseda / Člen RK ZO
OZŽ

Telefón na pracovisko
alebo mobilný telefón

ŽSR
ZSSK
ZSSK CARGO
Iné (priv. a špec.)
Iné
Požiadavka na
školenie:
Začiatočník
Pokročilý
Počet
odoberaných
výtlačkov Zvestí

Doplňujúce informácie o ZO OZŽ:

Iné funkcie ZV (uviesť slovom)

