
 

Nové školské odbory                                                                               

Kapitána Jaroša 21, 934 05 Levice 

 

 

S T A N O V Y 

Nových školských odborov 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia odborovej organizácie 

 

1. Odborová organizácia Nové školské odbory (ďalej len NŠO) je v súlade so zákonom č. 

83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. NŠO sú otvorenou odborovou organizáciou založenou na 

princípoch demokracie a humanizmu. Sú nezávislou, samostatnou a dobrovoľnou organizáciou, 

ktorá združuje zamestnancov školstva bez rozdielu politickej príslušnosti, národnosti, 

náboženského vyznania, stotožňujúcich sa s cieľmi, programom a Stanovami NŠO. NŠO môže 

združovať aj záujmové a iné subjekty pôsobiace v oblasti školstva. 

2. NŠO sú nezávislé od všetkých politických strán a iných občianskych združení, štátnych a 

hospodárskych orgánov, spoločenských a záujmových organizácií, občianskych iniciatív. 

Všetky orgány NŠO sú volené zdola nahor. Funkcionári sú za svoju činnosť zodpovední členom, 

ktorými boli zvolení a môžu byť nimi aj odvolaní. Svoje aktivity vykonávajú v súlade s Ústavou 

SR. 

4. NŠO je nezávislá, samostatná právnická osoba. 

5. Symbolom NŠO je znak. 

6. NŠO vyvíjajú činnosť na území Slovenskej republiky. 

 

 

Článok 2 

Názov a sídlo odborovej organizácie NŠO 

 

Názov : Nové školské odbory 

(oficiálna skratka názvu je: NŠO) 

 

Sídlo : Kapitána Jaroša 21, 934 05 Levice 

 



 

 

Článok 3 

Ciele a úlohy NŠO 

 

1. Chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a to najmä v oblasti pracovných a 

životných podmienok, miezd, uskutočňovať odborové akcie vrátane použitia krajného riešenia - 

štrajku, pri rešpektovaní platných právnych predpisov.   

2. Poskytovať bezplatné právne poradenstvo pre členov NŠO vyplývajúce z pracovného pomeru 

voči zamestnávateľom. Poskytovať bezplatné poradenské služby základným organizáciám pri 

príprave kolektívnych zmlúv.   

3. Presadzovať a kontrolovať zlepšovanie sociálnych a hygienických podmienok pracovného 

prostredia, zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

4. Umožňovať svojim členom zúčastňovať sa na realizácii a kontrole odborárskeho života a 

vyjadrovať sa ku všetkým otázkam odborárskej činnosti. 

5. Zvyšovať právne vedomie svojich členov prostredníctvom web stránky www.nso.sk, na ktorej 

budú uverejňované aktuálne zákony, vyhlášky. 

6. Spolupracovať s domácimi a zahraničnými odborovými centrálami, inými organizáciami, 

právnickými a fyzickými osobami v záujme získavania skúseností a koordinačnej činnosti NŠO s 

nimi. 

7. Byť solidárni s oprávnenými požiadavkami ďalších odborových organizácií. 

  

Článok 4 

Členstvo v NŠO 

 

Členstvo v NŠO je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá dovŕši 

vek 18. rokov a súhlasí so Stanovami NŠO. Členstvo v NŠO sa zakladá podaním prihlášky a 

vzniká zaevidovaním člena v odborovej organizácii NŠO. 

 

P r á v a   č l e n o v   

a) podieľať sa na činnosti NŠO, 

b) voliť a byť volený do orgánov NŠO, 

c) obracať sa na Predsedníctvo NŠO písomne s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,  

ktoré mu bude doručené do 30 dní od podania,  

d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach Predsedníctva NŠO. 

 

http://www.facebook.com/groups/noveskolskeodbory/doc/242541372465735/www.nso.sk


 

 

P o v i n n o s t i   č l e n o v  

a) dodržiavať stanovy NŠO, 

b) pomáhať pri plnení cieľov NŠO a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať predsedníctvu NŠO, 

d) platiť členské príspevky, 

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok NŠO,  

f) riadne vykonávať zverenú funkciu v NŠO a z tejto činnosti sa zodpovedať členom, ktorými  

bol do tejto funkcie zvolený, 

g) plniť uznesenia NŠO. 

 

Z á n i k   č l e n s t v a  

Členstvo v NŠO zaniká : 

a) vystúpením, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z NŠO, 

b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

c) zánikom NŠO, 

d) vylúčením ak člen poruší členské povinnosti. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza  ZO 

2/3 väčšinou. S vylúčením súčasne zanikajú všetky práva člena. O vylúčení individuálneho člena 

rozhoduje Predsedníctvo NŠO. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie do 

15 dní na Predsedníctvo NŠO. 

 

Článok 5 

Orgány odborovej organizácie 

 

O r g a n i z a č n á   š t r u k t ú r a 

I. Snem 

II. Základné organizácie 

III. Predsedníctvo, predseda, podpredseda 

IV. Revízna komisia 

 

I. SNEM 

 

Je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia NŠO. Delegátmi Snemu s hlasom 

rozhodujúcim sú členovia NŠO prítomní na Sneme NŠO. Snem je uznášaniaschopný  ak sa jeho 

rokovania zúčastní viac ako 50% Predsedníctva a aspoň 1/3 predsedov ZO NŠO. Snem zvoláva 



 

 

minimálne raz za 4 roky Predsedníctvo NŠO písomnou alebo elektronickou pozvánkou zaslanou 

všetkým predsedom ZO NŠO a individuálnym členom NŠO aspoň 7 dní vopred. Mimoriadny 

Snem zvoláva Predsedníctvo NŠO v prípade ak o zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov 

Predsedníctva alebo aspoň 1/3 predsedov ZO NŠO. Predsedníctvo NŠO je povinné zvolať 

mimoriadny Snem v termíne do 1 mesiaca od požiadania. Ustanovuje likvidátora pri zániku 

NŠO. 

 

S n e m  

a) rozhoduje o zániku NŠO, zlúčením s iným subjektom alebo dobrovoľným rozpustením, 

b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 

c) rozhoduje o záležitostiach strategického významu, 

d) volí a odvoláva členov Predsedníctva, predsedu NŠO a Revíznu komisiu, 

e) schvaľuje správu o hospodárení 1x za 4 roky.  

 

1.  Volebné obdobie funkcionárov je štvorročné. 

2. Delegátmi Snemu s hlasom rozhodujúcim sú predsedovia ZO NŠO a všetci prítomní 

individuálni členovia NŠO. Predseda ZO NŠO disponuje v hlasovaní počtom hlasov svojich 

neprítomných členov.  

3.  Predsedníctvo NŠO rozhoduje o pozvaní hostí na Snem. 

4. Uznesenie Snemu je platné prijatím nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s 

hlasom rozhodujúcim. 

5. V prípade, že Snem nie je uznášaniaschopný, Predsedníctvo ho opakovane zvolá v termíne 

najneskôr do 1 mesiaca. Takto zvolaný Snem je uznášania schopný pri akomkoľvek počte 

prítomných delegátov. 

 

II. ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE 

 

Založenie základnej organizácie (ďalej len ZO) sa riadi zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov, v znení neskorších predpisov. Prípravný výbor má najmenej troch členov. ZO nie sú 

organizačnými jednotkami NŠO. Právnu subjektivitu získajú zaevidovaním na Ministerstve vnútra 

SR. 

Základná organizácia ak jej Stanovy neurčujú jej štruktúru inak má zriadené tieto orgány:  

1. Členská schôdza 

2. Výbor 



 

 

1. Č l e n s k á   s c h ô d z a 

Členská schôdza je najvyšší orgán základnej organizácie.  

 

Rozhoduje o  

a) zásadných otázkach základnej organizácie, 

b) zriadení, zmene štruktúry, 

c) zrušení základnej organizácie, 

d) voľbe funkcionárov do výboru základnej organizácie a o ich odvolaní, 

e) navrhuje kandidáta na predsedu NŠO a kandidáta do Predsedníctva NŠO, 

f) zrušení členstva v základnej organizácii. 

 

2. V ý b o r 

Výbor základnej organizácie je príslušným odborovým orgánom vo vzťahu k zamestnávateľovi 

podľa ustanovení pracovnoprávnych predpisov. Funkčné obdobie členov výboru je štvorročné.  

 

Rozhoduje o  

a) riešení otázok, ktoré neprislúchajú členskej schôdzi, 

b) zvoláva členskú schôdzu najmenej dvakrát ročne, 

c) na členskej schôdzi 1 krát ročne predkladá Správu o činnosti a Správu o hospodárení za 

predchádzajúci kalendárny  rok a Návrh plánu činnosti na ďalší kalendárny rok. 

 

Výbor zodpovedá  

a) za realizáciu uznesení členskej schôdze, 

b) za riadny chod základnej organizácie, 

c) za dodržiavanie zákonnosti v činnosti základnej organizácie. 

 

1.  Na čele výboru je predseda. O spôsobe voľby predsedu rozhoduje členská schôdza. Predseda 

výboru zodpovedá za realizáciu uznesení výboru, zvoláva zasadnutie výboru podľa potreby 

minimálne dva krát do roka a vedie rokovanie výboru. Zasadnutie výboru môže zvolať aj člen 

výboru ak predseda výboru odmieta na žiadosť členov výboru zvolať jeho rokovanie.  

2. Základné organizácie sú povinné písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho 

pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu menný zoznam členov výboru základnej organizácie 

a počet členov základnej organizácie.  

3.  Základné organizácie môžu delegovať svoju právomoc na Snem.  



 

 

Člen základnej organizácie  

1. Členstvo v základnej organizácii je dobrovoľné.  

Členom základnej organizácie sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi, 

programom a stanovami ZO NŠO. O členstvo v základnej organizácii žiadateľ požiada 

prihláškou. O prijatí alebo neprijatí za člena rozhodne výbor základnej organizácie v lehote 15 

dní od prijatia prihlášky. Výsledok oznámi žiadateľovi. Elektronickú zmenu o prijatí alebo 

odhlásení člena zašle predseda ZO Predsedníctvu NŠO vyplnením zdieľaného formuláru. 

 

Členstvo v základnej organizácii zaniká 

a) vystúpením člena zo základnej organizácie na základe jeho písomného oznámenia, 

b) rozhodnutím členskej schôdze nadpolovičnou väčšinou členov pre porušovanie Stanov alebo 

neplnenie povinnosti člena, 

c) úmrtím člena. 

 

Člen má právo 

a) zúčastňovať sa na rokovaní výboru základnej organizácie, ak sa rokuje o jeho osobe, 

b) zúčastňovať sa na členských schôdzach základnej organizácie, ktorej je členom, 

c) vyžadovať bezplatné právne poradenstvo od NŠO na obhajobu svojich zákonných záujmov 

vyplývajúcich z pracovného pomeru ak jeho členstvo v NŠO trvá viac ako 6  mesiacov.  

d) vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov základnej organizácie, ktorej je členom, 

e) podávať návrhy na zlepšenie činnosti NŠO a základnej organizácie, ktorej je členom, 

f) voliť a byť volený do orgánov NŠO. Do orgánov základnej organizácie nemôže byť volený 

člen, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu zamestnávateľa, 

g) využívať výhody poskytované NŠO. 

 

Člen základnej organizácie je povinný 

a) spolupracovať na realizácii programu základnej organizácie a NŠO, 

b) dodržiavať stanovy NŠO , 

c) pravidelne platiť členské príspevky. 

 

 

 

 

 



 

 

III. PREDSEDNÍCTVO, PREDSEDA, PODPREDSEDA 

 

P r e d s e d n í c t v o 

a) riadi činnosť NŠO v období medzi zasadnutiami Snemu, 

b) funkčné obdobie členov je štvorročné, 

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu a pripravuje základné materiály na tieto 

rokovania, 

d) rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s činnosťou NŠO, 

e) rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami NŠO, 

f) pripravuje ročnú správu o činnosti, správu o hospodárení NŠO, ktorú predkladá 1x ročne 

Revíznej komisii, 

g) volí a odvoláva podpredsedu NŠO nadpolovičnou väčšinou, 

h) rozhoduje o všetkých záležitostiach NŠO, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Snemu, 

i) je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov, 

j) rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú hlasovaním,  

k) rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva, 

l) ak odstúpi člen Predsedníctva počas volebného obdobia, Predsedníctvo môže dočasne prijať na 

jeho miesto iného člena NŠO. 

 

P r e d s e d a    

a) koná v mene NŠO, 

b) riadi zasadnutia Predsedníctva NŠO, 

c) plní úlohy určené Snemom, Predsedníctvom NŠO 

d) má právo samostatného podpisovania dokumentov a faktúr (faktúry nad 500€ konzultuje  

s podpredsedom) 

 

P o d p r e d s e d a  

a) zastupuje predsedu NŠO v rozsahu určenom predsedom, 

b) plní úlohy určené Snemom, Predsedníctvom NŠO, 

c) má podpisové právo v mene predsedu. 

 

 

 

 



 

 

IV. REVÍZNA KOMISIA  

 

Revízna komisia je kontrolným orgánom NŠO, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Snemu. Tvoria 

ho 3 členovia volení Snemom.  

1) Členstvo v Revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v Predsedníctve NŠO.  

2) Funkčné obdobie je štvorročné.  

3) Ak odstúpi člen Revíznej komisie počas volebného obdobia, Predsedníctvo môže dočasne 

prijať na jeho miesto iného člena NŠO. 

  

Revízna komisia  

a) kontroluje hospodárenie NŠO, upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia 

na ich odstránenie, 

b) kontroluje dodržiavanie Stanov NŠO, 

c) dbá na súlad medzi rozhodnutiami Predsedníctva NŠO, Stanovami a uzneseniami 

d) kontroluje a vyhodnocuje petície, 

e) posudzuje ročnú správu o činnosti NŠO, správu o hospodárení NŠO vypracovanú 

Predsedníctvom 1x ročne. 

 

Článok 6 

Vyhlásenie ostrého štrajku 

 

1. Ak sa viac ako 50% všetkých zamestnancov školstva (pedagogický, nepedagogický) podpíše 

pod súhlas s ostrým štrajkom, Predsedníctvo je povinné ho do 30 dní vyhlásiť. Časový limit 

začína odo dňa doručenia listiny o hlasovaní predsedovi NŠO. 

2. Listinu s hlasovaním o ostrom štrajku môže iniciovať, vytvoriť a šíriť ktorýkoľvek člen NŠO, 

ktorú doručí Revíznej komisii NŠO. 

3. Počet platných podpisov oznámi predseda Revíznej komisie predsedovi NŠO. 

 

Článok 7 

Hospodárenie NŠO 

 

Ochrana majetku a hospodárenie s nim sa vykonáva v súlade so Stanovami NŠO a štatútom 

štrajkového fondu a podlieha kontrole Revíznej komisie a Snemu.   

 



 

 

Majetok NŠO tvoria 

a) členské príspevky, 

b) dotácie, granty, dary, 

c) iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a uzneseniami NŠO. 

  

 

Článok 8 

Zánik NŠO 

 

NŠO zaniká 

Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou odborovou organizáciou. O zániku NŠO 

rozhoduje Snem, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku NŠO. V 

prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Snem likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky 

NŠO a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Snemu. Likvidátor oznámi zánik a 

likvidáciu NŠO do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

NŠO vznikajú evidenciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Stanovy nadobúdajú 

účinnosť dňom evidencie. 

 

 

 

 


