ŠTATÚT
RADY ZO Univerzitnej Organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a
vedy na Technickej univerzite v Košiciach
Čl. 1 Štruktúra RADY ZO
1. RADU ZO tvoria:
a) S hlasom rozhodujúcim
- volení zástupcovia ZO,
- predsedovia tematických komisií,
- zástupcovia profesijných skupín.
b) Nezávislý člen s hlasom poradným
- predseda kontrolnej a revíznej komisie.
c) Výkonný pracovníci s hlasom poradným
- tajomník,
- hospodár.
2. Štatutárnym zástupcom UO OZ PŠaV TUKE je predseda RADY ZO a podpredseda RADY
ZO. Predsedu RADY ZO a podpredsedu RADY ZO volia členovia RADY ZO, s hlasom
rozhodujúcim, zo svojich radov, tajným hlasovaním.
3. Priamou voľbou na Konferencii sú definované tematické komisie a zvolení ich predsedovia.
Tematické komisie sa riadia svojimi dohodnutými pravidlami. Z dôvodu efektívnosti je
možná kumulácia funkcie predsedu komisie s funkciou tajomníka, hospodára alebo
voleného zástupcu ZO. Členov jednotlivých komisií delegujú ZO z radov členov ZO.
4. Tajomník, hospodár a zástupcovia profesijných skupín sú volení priamou voľbou na
Konferencii UO OZ PŠaV TUKE (Konferencia). Z dôvodu efektívnosti je možná kumulácia
funkcie zástupcu profesijnej skupiny s funkciou tajomníka, hospodára a voleného zástupcu
ZO.
5. Priamou voľbou na Konferencii sú zvolení predseda a členovia Kontrolnej komisie UO OZ
PŠaV TUKE (KK). Predseda KK sa stáva nezávislým členom RADY ZO s hlasom
poradným.
6. RADA ZO je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov RADY ZO s
hlasom rozhodujúcim.
7. Na prijatie platných uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
RADY ZO s hlasom rozhodujúcim.
8. Mandát voleného člena RADY ZO zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia, odstúpením,
odvolaním z funkcie, odchodom do iného odborového zväzu a úmrtím.
9. Funkčné obdobie člena RADY ZO je 5 rokov.

10. Funkcia predsedu RADY ZO, podpredsedu RADY ZO a volených zástupcov ZO je
nezlučiteľná s akademickou funkciou a funkciou predsedu Akademického senátu na
všetkých úrovniach.
11. RADU ZO zvoláva predseda RADY ZO, podpredseda RADY ZO alebo nimi poverená
osoba minimálne raz mesačne. RADU ZO môžu zvolať aj najmenej 3 členovia RADY ZO.
12. Hospodárenie RADY ZO sa riadi Zásadami hospodárenia RADY ZO, ktoré schvaľuje
Konferencia.
Čl. 2 Práva a povinnosti predsedu RADY ZO
1. Predseda RADY ZO reprezentuje UO OZ PŠaV TUKE navonok. Koná v jej mene v celom
rozsahu pôsobnosti a v súlade s rozhodnutiami Konferencie a RADY ZO. V prípade jeho
neprítomnosti ho zastupuje podpredseda RADY ZO resp. RADOU ZO poverený člen RADY
ZO s hlasom rozhodujúcim.
2. Predseda RADY ZO má najmä:
Práva:
a) zastupuje UO OZ PŠaV TUKE na zasadnutí Kolégia rektora, Vedenia Technickej
univerzity v Košiciach a príslušných orgánov TUKE, v prípade splnomocnenia aj
zasadnutí príslušných orgánov danej fakulty alebo pracoviska TUKE,
b) zúčastňuje sa na pripomienkovom konaní k legislatívnym normám TUKE,
c) môže sa zúčastňovať aj na výročných konferenciách jednotlivých ZO na základe ich
pozvania.
Povinnosti:
a) zvoláva a vedie zasadnutia RADY ZO minimálne 1x mesačne. Mimoriadne
zasadnutie zvolá predseda RADY ZO podľa potreby, alebo ak o to požiada 2/3
členov RADY ZO alebo KK UO OZ PŠaV TUKE,
b) zabezpečuje plnenie rozhodnutí výboru združenia a pléna združenia vysokých škôl
a priamoriadených organizácií v rámci UO OZ PŠaV TUKE,
c) zabezpečuje podklady ku kolektívnemu vyjednávaniu a uzatvára kolektívnu
zmluvu so zamestnávateľom,
d) zabezpečuje informačný tok z vedenia OZ PŠaV, Kolégia rektora a Vedenia TUKE
k členom RADY ZO.
3. Predseda RADY ZO prestáva byť predsedom RADY ZO, ak
a) uplynie jeho funkčné obdobie,
b) z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov nemôže vykonávať funkciu po dobu
viac ako tri mesiace,
c) zomrie,
d) je odvolaný z funkcie predsedu,

e) sa písomne vzdal funkcie.
Čl. 3 Povinnosti podpredsedu RADY ZO
1. Zastupuje predsedu RADY ZO v prípade jeho neprítomnosti v rozsahu RADOU ZO
delegovaných právomocí.
2. Vykonáva ďalšie úlohy podľa poverenia predsedu RADY ZO.

Čl. 4 Práva a povinnosti volených zástupcov ZO ako členov RADY ZO
a) Práva volených zástupcov ZO ako členov RADY ZO
1. Majú právo zastupovať ZO vo vzťahu k riadiacim orgánom zamestnávateľa v rozsahu im
delimitovaných právomocí.
2. Majú právo predkladať, v mene ZO, podklady a dávať pripomienky ku kolektívnemu
vyjednávaniu.
3. Majú právo vyjadrovať sa k zásadným otázkam riešenia a kontroly odborárskej činnosti
v UO OZ PŠaV TUKE.
4. Majú právo predkladať návrhy, pripomienky a námietky na zasadnutiach RADY ZO.
b) Povinnosti volených zástupcov ZO ako členov RADY ZO
1. Sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí RADY ZO. V prípade, že sa zasadnutia nemôžu
zúčastniť, sú povinní zabezpečiť povereného člena ZO.
2. Sú povinní zabezpečovať informačný tok z rokovaní RADY ZO k členom ZO.
3. Zabezpečovať vzdelávanie svojich členov formou školenia k aktuálnym zmenám
zákonov týkajúcich sa BOZP, sociálneho zabezpečenia, pracovnoprávnych vzťahov a
finančného ocenenia.
Čl. 5 Povinnosti tajomníka RADY ZO
1. Tajomník riadi operatívnu administratívnu činnosť RADY ZO.
2. Vykonáva ďalšie úlohy podľa poverenia predsedu RADY ZO.
Čl. 6 Povinnosti hospodára RADY ZO
1. Hospodár vedie a zodpovedá za hospodársku, pokladničnú a účtovnú agendu UO OZ PŠaV
TUKE.

2. Vykonáva ďalšie úlohy podľa poverenia predsedu RADY ZO.
Čl. 7 Rokovací poriadok RADY ZO
1. RADA ZO sa schádza na rokovaniach podľa schváleného časového harmonogramu
najmenej raz mesačne. Rokovania vedie predseda RADY ZO. V jeho neprítomnosti
podpredseda RADY ZO, alebo predsedom RADY ZO poverený zástupca z členov s hlasom
rozhodujúcim.
2. Časový a obsahový program rokovaní RADY ZO navrhuje ten, kto zvoláva predmetné
zasadnutie RADY ZO, s tajomníkom. Program zasadnutia schvaľuje RADA ZO.
3. Ak sa zasadnutia nemôže zúčastniť volený zástupca ZO, zastupuje ho ním poverený člen
príslušnej ZO.
4. Z rokovania RADY ZO sa vyhotoví písomný záznam s prijatými uzneseniami. Na žiadosť
člena RADY ZO sú uvedené v zázname aj návrhy na uznesenia, ktoré neboli prijaté a
schválené RADOU ZO.
5. Rokovanie RADY ZO je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
RADY ZO s hlasom rozhodujúcim. Uznesenie je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov RADY ZO s hlasom rozhodujúcim.
6. Písomné záznamy z rokovaní RADY ZO sa archivujú v súlade s archívnym zákonom.
Čl. 8 Záverečné ustanovenie
Tento Štatút bol prerokovaný a schválený Konferenciou UO OZ PŠaV TUKE dňa
14.06.2022

V Košiciach, dňa 14.06.2022

predseda RADY ZO UO OZ PŠaV TUKE

