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Preambula

	 Konfederácia	 odborových	 zväzov	 Slovenskej	
repub	liky	 (ďalej	 len	 Konfederácia)	 je	 dobrovoľným	
združením	odborových	zväzov	a	združení.
	 Odborové	zväzy	a	združenia	pri	zabezpečovaní	
práv	a	záujmov	odborárov	prejavujú	vôľu	koordino
vať	svoju	činnosť	slobodným	demokratickým	spôso
bom.
	 Základným	 poslaním	 Konfederácie	 je	 združo
vať	 odborové	 zväzy	 a	 združenia	 na	 obhajobu	 práv	
odborárov	 a	 na	 presadzovanie	 ich	 pracovných,	
hospodárskych,	 sociálnych,	 kultúrnych	 a	 ďalších	
záujmov	 a	 potrieb.	 Základným	 cieľom	 KOZ	 SR	 je	
spolu	s	ostatnými	členmi	Európskej	odborovej	kon
federácie	 prispievať	 na	 vytváranie	 lepšej	 Európy	
založenej	na	solidarite	a	rovnosti,	sociálnej	spravod
livosti	a	súdržnosti,	mieri	a	demokracii.	KOZ	SR	preto	
bojuje	 za	 udržateľný	 rast,	 plnú	 zamestnanosť,	 kva
litné	 pracovné	 miesta,	 spravodlivé	 mzdy,	 kvalitné	
verejné	 služby,	 vzdelávanie,	 spravodlivé	 zdanenie,	
rovnosť	a	rešpektovanie	základných	ľudských	práv.
	 Základným	 cieľom	 Konfederácie	 je	 prispievať	
na	rozvoj	slobody,	sociálnej	spravodlivosti	a	solida
rity	tak,	aby	každý	zamestnanec	mohol	žiť	dôstojný	
život	a	všestranne	rozvíjať	svoju	osobnosť.	
	 Konfederácia	 a	 v	 nej	 združené	 odborové	 zväzy	
a	združenia	 vo	 svojej	 činnosti	 presadzujú	 tieto	
základné	odborové	práva:
a)	 	právo	všetkých	zamestnancov	zakladať	odboro

vé	organizácie	a	stať	sa	ich	členom	na	ochranu	
hospodárskych	 a	 sociálnych	 záujmov	 zamest
nancov	 podľa	 ich	 vlastného	 výberu	 bez	 pred
chádzajúceho	 schválenia	 štátnych	 orgánov,	
zamestnávateľov	alebo	iných	subjektov,

b)	 	právo	 odborov	 prijímať	 svoje	 vlastné	 stanovy	
a	 pravidlá	 bez	 zasahovania	 štátnych	 orgánov,	
zamestnávateľov	alebo	iných	subjektov,	slobod
ne	voliť	svojich	zástupcov,	organizovať	svoju	čin
nosť	a	formulovať	svoj	program,

c)	 	právo	 odborov	 na	 ochranu	 pred	 pozastavením	
ich	 činnosti	 a	 ich	 zrušením	 zo	 strany	 štátnych	
orgánov,	 zamestnávateľov	 alebo	 iných	 subjek
tov,

d)	 	právo	na	nedotknuteľnosť	odborového	majetku,	
informácií,	dát	a	korešpondencie,

e)	 	právo	 odborov	 na	 ochranu	 pred	 všetkými	
opatre	niami	 zamestnávateľov,	 ktoré	 smerujú	
k	narušovaniu	 postavenia	 odborov	 a	 ich	 čin
nosti,	

f )	 	právo	na	ochranu	 členov	 odborov	pred	 ich	dis
krimináciou	zo	strany	štátnych	orgánov,	zamest
návateľov	alebo	iných	subjektov,

g)	 	právo	odborov	na	ochranu	odborových	zástup
cov	pred	postihom	za	výkon	odborových	práv,

h)	 	právo	vykonávať	odborovú	činnosť	na	pracovis
ku	zamestnávateľa,

i)	 	právo	 účasti	 odborov	 v	 pracovnoprávnych	
vzťahoch,	 na	 riešení	 otázok	 zamestnanosti	
a	 v	 ďalších	 právnych	 vzťahoch,	 týkajúcich	 sa	
ekonomických,	 výrobných,	 mzdových,	 sociál
nych,	 zdravotných,	 nemocenských,	 dôchodko
vých	 a	 bezpečnostných	 podmienok	 a	 nárokov	
zamestnancov,

j)	 	právo	 odborov	 na	 sociálny	 dialóg	 a	 sociálne	
partnerstvo,

k)	 	právo	 odborov	 na	 kolektívne	 vyjednávanie	
o	pod	mienkach	 zamestnávania	 a	 o	 životných	
a	pracovných	podmienkach	zamestnancov,

l)	 	právo	 odborov	 na	 informácie	 a	 konzultácie	
o	roz	voji,	 perspektívach	 a	 výsledkoch	 činnosti	
za		mest	návateľa,

m)	 	právo	 odborov	 na	 štrajk	 ako	 prostriedok	 na	
podporu	a	ochranu	ekonomických	a	sociálnych	
záujmov	zamestnancov,

n)	 právo	odborárskej	solidarity,
o)	 	právo	 odborov	 na	 zhromažďovanie	 a	 na	 vyja

drovanie	 postojov	 a	 stanovísk	 k	 ekonomickým	
a	so		ciálnym	záujmom	zamestnancov,

p)	 	právo	 na	 zverejňovanie	 názorov	 odborov	
v	masovokomunikačných	 prostriedkoch,	 na	 vy	
dá		vanie	 vlastnej	 tlače	 a	 na	 šírenie	 informácií	
o	postojoch	a	činnosti	odborov,

q)	 	právo	členov	odborov	na	odborárske	a	odborné	
vzdelávanie,

r)	 	právo	 odborov	 vstupovať	 do	 medzinárodných	
odborových	organizácií.

Stanovy
Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
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	 d)	 	odstránenie	 všetkých	 foriem	 diskriminácie	
a	o	rovnosť	príležitostí,

	 e)	 zníženie	nezamestnanosti,	
	 f )	 	vytváranie	 nových	 pracovných	 príležitostí	

a	o	vytváranie	 takých	 nástrojov	 trhu	 práce,	
ktoré	 zabezpečia	 čo	 najvyššiu	 zamestna
nosť,	

	 g)	 	posilnenie	tripartizmu	a	princípov	sociálne
ho	dialógu,

	 h)	 	posilnenie	odborových	práv	a	práv	zamest
nancov	 v	 pracovnom	 práve,	 v	 sociálnom	
zabezpečení	a	v	kolektívnom	vyjednávaní,	

	 i)	 	posilnenie	bezpečnosti	a	ochrany	zdravia	pri	
práci,	

	 j)	 sústavné	zhodnocovanie	ceny	práce.	
	
3.	 	Konfederácia	 v	 záujme	 ochrany	 Slovenskej	

republiky	 a	 jej	 demokratického	 ústavného	 zria
denia	sa	hlási	v	zmysle	čl.	32	Ústavy	Slovenskej	
republiky	 k	právu	 postaviť	 sa	 na	 odpor	 proti	
každému,	 kto	 by	 ohrozoval	 demokratický	 po	
riadok,	ľudské	práva	a	základné	slobody	uvede
né	v	Ústave	Slovenskej	republiky.	

4.	 	Konfederácia	 na	 základe	 rozhodnutia	 svojich	
orgá	nov	 alebo	 na	 základe	 poverenia	 odboro
vých	zväzov	rokuje	s:

	 a)	 prezidentom	Slovenskej	republiky,
	 b)	 	Národnou	 radou	 Slovenskej	 republiky,	 jej	

funkcionármi	a	poslancami,	
	 c)	 vládou	Slovenskej	republiky,
	 d)	 	ministrami	 a	 vedúcimi	 činiteľmi	 ústredných	

orgánov	štátnej	správy,
	 e)	 štátnymi	orgánmi,
	 f )	 orgánmi	územnej	samosprávy,
	 g)	 	organizáciami	 zamestnávateľov	 a	 za	mest	

ná	vateľmi,
	 h)	 	politickými	stranami	a	hnutiami	a	s	ďalšími	

subjektmi	politického	systému,
	 i)	 verejnoprávnymi	inštitúciami,
	 j)	 občianskymi	združeniami,
	 k)	 inými	odborovými	centrálami,
	 l)	 medzinárodnými	inštitúciami	a	orgánmi.
	
5.	 	Konfederácia	 neobmedzuje	 práva	 odborových	

zväzov	 v	 oblasti	 kolektívneho	 vyjednávania	
a	vyjednávania	 o	 podmienkach	 práce	 a	 života	
zamestnancov	 so	 zamestnávateľskými	 zväzmi,	
štátnymi	 orgánmi,	 s	 orgánmi	 územnej	 samo
správy	 a	 s	 jednotlivými	 zamestnávateľmi,	 ani	
práva	odborových	zväzov	v	oblasti	medzinárod
ných	aktivít.

6.	 	Konfederácia	 na	 základe	 rozhodnutia	 svojich	
orgánov:

	 a)	 	uzatvára	 dohody	 a	 zmluvy	 so	 sociálnymi	
partnermi	a	ďalšími	subjektmi	spoločnosti,

	 b)	 	zastupuje	 členov	 Konfederácie	 v	 orgánoch	
sociálneho	partnerstva,

	 c)	 	vysiela	 zástupcov	 členov	 Konfederácie	 do	
orgánov	verejnoprávnych	inštitúcií,

	 d)	 realizuje	medzinárodnú	činnosť.
	
7.	 	Konfederácia	 zabezpečuje	 v	 záujme	 svojich	

členov	najmä:
	 a)	 	vplyv	na	tvorbu	a	realizáciu	sociálnej	a	hos

podárskej	politiky,
	 b)	 	vplyv	na	tvorbu	a	realizáciu	politiky	zamest

nanosti,
	 c)	 	vplyv	na	tvorbu	a	realizáciu	politiky	pracov

ných	príjmov	a	ceny	práce,
	 d)	 	vplyv	 na	 tvorbu	 a	 realizáciu	 systémov	

dô	chodkového,	 nemocenského	 a	 zdravot
ného	pois	tenia,

	 e)	 	vplyv	 na	 tvorbu	 predpisov	 upravujúcich	
da	ňové	zaťaženie	zamestnancov,

	 f )	 	vplyv	na	vývoj	vzdelávacích	systémov	a	pro
fesijnej	prípravy	zamestnancov,	najmä	mlá
deže,

	 g)	 	vplyv	na	tvorbu	zákonov	a	iných	všeobecne	
záväzných	 právnych	 predpisov	 a	 koordiná
ciu	spoločných	záujmov	v	tejto	oblasti,

	 h)	 	vplyv	 na	 tvorbu	 a	 realizáciu	 opatrení	
v	 oblasti	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdravia	 pri	
práci,	životného	a	pracovného	prostredia,

	 i)	 	koordináciu	 medzizväzových	 vzťahov	 a	ak
tivít,

	 j)	 	koordináciu	spoločných	záujmov	a	činností	
odborových	 zväzov	 v	 oblasti	 kolektívneho	
vyjednávania,

	 k)	 	koordináciu	 spoločných	 záujmov	 odboro
vých	zväzov	v	regionálnej	politike,	vo	verej
nej	správe	a	verejných	službách,

	 l)	 poradenstvo	členom	Konfederácie,
	 m)	 informovanosť	o	činnosti	Konfederácie,	
	 n)	 odborové	vzdelávanie,
	 o)	 	propagáciu	 odborov,	 prieskumy	 verejnej	

mienky	a	spracúvanie	analýz	a	prognóz.

Článok	5
Medzinárodná	činnosť

 
1.	 	Konfederácia	 realizuje	 vlastnú	 medzinárod

nú	 politiku.	 Využíva	 všetky	 možnosti,	 ktoré	 jej	
vytvára	 členstvo	 v	 regionálnych,	 európskych	

	 Konfederácia	 vo	 svojej	 činnosti	 vychádza	 tiež	
z	medzinárodných	 zmlúv,	 dohôd,	 dohovorov,	 kon
vencií	a	iných	dokumentov,	ako	aj	z	Ústavy	Sloven
skej	republiky,	z	právnych	predpisov,	ktoré	upravujú	
základné	ľudské	práva	a	slobody,	odborové,	hospo
dárske,	sociálne	a	kultúrne	práva.

Prvá časť
NÁZOV, SÍDLO A SYMBOLY KONFEDERÁCIE 

Článok	1
Úvodné	ustanovenia

1.	 	Konfederácia	 je	 združenie	 odborových	 zväzov	
a	im	na	roveň	postavených	odborových	združení	
(ďalej	len	odborové	zväzy).

	
2.	 	Konfederácia	 je	 slobodná,	 samostatná,	 dob

rovoľná,	 otvorená,	 nadstranícka,	 nezávislá	
a	 demokratická	 organizácia	 rovnoprávnych	
odborových	zväzov	v	Slovenskej	republike.	

	
3.	 	Konfederácia	 je	 právnickou	 osobou	 s	 právnou	

subjektivitou.
	
4.	 	Konfederácia	 združuje	 prostredníctvom	 odbo

rových	 zväzov	 odborárov	 bez	 rozdielu	 rasy,	
farby	pleti,	jazyka,	pohlavia,	manželského	stavu	
a	rodinného	stavu,	sexuálnej	orientácie,	nepriaz
nivého	 zdravotného	 stavu	 alebo	 zdravotného	
postihnutia,	 genetických	 vlastností,	 národného	
alebo	sociálneho	pôvodu,	veku,	viery,	nábožen
stva,	povolania,	politických	alebo	iných	názorov,	
politickej	 príslušnosti,	 príslušnosti	 k	 národnos
ti	 alebo	 etnickej	 skupine,	 majetku,	 rodu	 alebo	
iného	postavenia.	Chráni,	obhajuje	a	presadzuje	
zamestnanecké	 práva	 a	ďalšie	 záujmy	 a	 potre
by	odborárov,	ktoré	vznikajú	pri	vykonávaní	ich	
zamestnania	 a	 povolania	 alebo	 s	 ním	 bezpro
stredne	súvisia.

	
5.	 	Postavenie	 a	 právomoci	 odborových	 organi

zácií	 a	ich	 orgánov	 v	 príslušnom	 odborovom	
zväze,	práva,	povinnosti	a	výhody	členov	odbo
rov	 upravujú	 stanovy	 jednotlivých	 odborových	
zväzov.	

Článok	2
Názov	a	sídlo	Konfederácie

 
1.	 	Názov	Konfederácie	je	Konfederácia	odborových	

zväzov	Slovenskej	republiky.
2.	 Skrátený	názov	Konfederácie	je	KOZ	SR.
3.	 	Sídlom	Konfederácie	 je	Odborárske	námestie	3,		

815	70	Bratislava	–	Staré	Mesto.

Článok	3	
Symboly	Konfederácie

 
1.	 Symbolmi	Konfederácie	sú:
	 a)	 znak	Konfederácie,
	 b)	 vlajka	Konfederácie,
	 c)	 zástava	Konfederácie.
	
2.	 	Znak	 Konfederácie	 tvorí	 nápis	 KOZ	 usporiada

ný	do	mierneho	oblúka,	ktorý	sa	skladá	z	troch	
pozdĺžnych	 pod	 sebou	 usporiadaných	 pruhov	
rovnakej	 šírky	 bielej,	 modrej	 a	 červenej	 farby.	
Obrysy	písmen	sú	lemované	čiernou	farbou.

	
3.	 	Vlajku	 Konfederácie	 tvorí	 biely	 podklad,	 na	

ktorom	 je	 v	 ľavej	 hornej	 štvrtine	 umiestnený	
znak	Konfederácie.	Pomer	strán	vlajky	je	2:3.

	
4.	 	Zástava	 Konfederácie	 je	 utvorená	 podľa	 vlajky	

Konfederácie,	 vždy	 je	 pevne	 spojená	 so	 žrďou	
alebo	s	priečnym	rahnom.	V	strede	hornej	tretiny	
zástavy	je	umiestnený	znak	Konfederácie.

	
5.	 	Grafické	znázornenie	znaku	Konfederácie	je	prí

lohou	Stanov	Konfederácie.	

Článok	4	
Úlohy	a	postavenie	Konfederácie

 
1.	 	Konfederácia	 uskutočňuje	 nezávislú	 odboro

vú	 politiku	 voči	 štátnym	 orgánom	 a	 orgánom	
samosprávy	 obcí,	 miest,	 vyšších	 územných	
celkov	 (ďalej	 len	 orgány	 územnej	 samosprávy),	
zamestnávateľom,	 politickým	 stranám	 a	 hnu
tiam	a	ďalším	subjektom	politického	systému.	

	
2.	 Konfederácia	sa	usiluje	o:
	 a)	 	upevnenie	 demokratického	 právneho	 štátu	

a	jeho	 demokratického	 ústavného	 zriade
nia,

	 b)	 rozvoj	slobody	občanov,	
	 c)	 rozvojovú	hospodársku	politiku	štátu,	

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
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b)	 	platiť	členský	príspevok	v	určenej	výške	a	v	sta
novených	termínoch,	

c)	 	zdržať	 sa	 konania,	 ktoré	 by	 mohlo	 poškodiť	
záujmy	 a	 dobré	 meno	 Konfederácie	 alebo	 jej	
člena,

d)	 	zabezpečiť,	 aby	 zástupca	 odborového	 zväzu	
riadne	 vykonával	 povinnosti,	 ktoré	 mu	 vyplý
vajú	 z	 funkcie	 v	 Konfederácii	 a	 aby	 riadne	 plnil	
úlohy,	ktorými	ho	poveril	orgán	Konfederácie,

e)	 	poskytovať	 Konfederácii	 na	 jej	 žiadosť	 údaje	
o	počte	 členov	 v	 predpísanej	 forme	 a	 ďalšie	
informácie	potrebné	na	plnenie	úloh	Konfederá
cie.

Článok	9
Členský	príspevok

 
1.	 	Členský	 príspevok	 člena	 Konfederácie	 pred

stavuje	 3,8	%	 zo	 základu,	 ktorým	 je	 1	%	 z	 čistej	
mzdy	 člena	 odborového	 zväzu	 za	 predchádza
júci	kalendárny	rok.	Z	tohto	členského	príspevku	
sa	 0,3	 %	 účelovo	 viaže	 na	 akcie	 organizované	
Konfederáciou.	O	použití	účelovo	viazaného	prí
spevku	rozhoduje	Snem	Konfederácie.

2.	 	Členovia	 Konfederácie	 poskytnú	 preddavok	 na	
členský	 príspevok	 Konfederácie	 vo	 výške	 0,70	€	
na	 jedného	 člena	 do	 15.	 1.	 príslušného	 roka	
a	doplatok	 do	 výšky	 členského	 príspevku	 vypo
čítaného	podľa	čl.	9	ods.	1	do	30.	6.	príslušného	
roka.

	
3.	 	V	prípade	nesplnenia	povinnosti	zaplatiť	členský	

príspevok	alebo	jeho	príslušnú	časť	v	stanovenej	
výške	a	v	stanovenom	termíne,	stráca	člen	Kon
federácie	 a	 jeho	 zástupcovia	 právo	 voliť	 a	 byť	
volený,	 právo	 rozhodovania	 a	 kontroly	 vo	 všet
kých	 orgánoch	 Konfederácie,	 do	 termínu	 preu
kázateľného	 splnenia	 povinnosti	 sa	 zúčastňujú	
jeho	 zástupcovia	 rokovaní	 orgánov	 Konfederá
cie	bez	práva	hlasovať.

	
4.	 	V	prípade,	že	do	troch	mesiacov	od	lehoty	splat

nosti	 členského	 príspevku	 alebo	 jeho	 príslušnej	
časti	 člen	 Konfederácie	 neuhradí	 dlžnú	 sumu,	
stráca	členstvo	vo	všetkých	orgánoch	Konfederá
cie	a	Snem	Konfederácie	rozhodne	o	jeho	vylúče
ní	z	Konfederácie	na	najbližšom	zasadnutí.	Právo	
Konfederácie	vymáhať	dlžnú	sumu	za	celú	dobu	
členstva	v	Konfederácii	nie	je	tým	dotknuté.

	
5.	 	Konfederácia	 má	 právo	 kontroly,	 pozri	 čl.	 6	

ods.	4,	vrátane	kontroly	vykazovania	stavu	člen

skej	zá		klad		ne	odborového	zväzu	a	úhrady	člen
ských	 prís	pevkov.	 Člen	 Konfederácie	 je	 povinný	
umožniť	kontrolu.

Článok	10
Zánik	členstva

 
1.	 Členstvo	v	Konfederácii	zaniká:
	 a)	 zánikom	odborového	zväzu,
	 b)	 	ukončením	 členstva	 odborového	 zväzu	

v	Konfederácii,
	 c)	 	vylúčením	 odborového	 zväzu	 z	 Konfede

rácie.
	
2.	 	Za	 zánik	 odborového	 zväzu	 sa	 pokladá	 zruše

nie	 odborového	 zväzu	 bez	 právneho	 nástupcu.	
Členstvo	odborového	zväzu	v	Konfederácii	končí	
dňom	zániku	odborového	zväzu.	

	
3.	 	Za	 ukončenie	 členstva	 v	 Konfederácii	 sa	 po		kla

dá	 jednostranný	 prejav	 vôle	 odborového	 zväzu	
ukončiť	 členstvo	 v	 Konfederácii.	 Tento	 prejav	
vôle	musí	mať	písomnú	formu,	musí	byť	schvá
lený	 príslušným	 orgánom	 odborového	 zväzu	
a	 musí	 byť	 doručený	 Konfederácii.	 Posledným	
dňom	 mesiaca,	 v	ktorom	 bolo	 doručené	 takto	
dokladované	 písom	né	 oznámenie	 o	 ukončení	
členstva	 v	 Konfederácií,	 členstvo	 odborového	
zväzu	v	Konfederácii	zaniká.

	
4.	 	Za	 vylúčenie	 odborového	 zväzu	 z	 Konfederácie	

sa	 pokladá	 rozhodnutie	 Snemu	 Konfederácie	
o	 zrušení	 členstva	 odborového	 zväzu	 v	 Kon
federácii.	 Odborový	 zväz	 môže	 byť	 vylúčený	
z	Konfederácie,	 ak	 nespĺňa	 podmienky	 členstva	
v	 Konfederácii	 alebo	 ak	 porušuje	 povinnosti	
vyplývajúce	 zo	 Stanov	 Konfederácie,	 z	 vnútor
ných	 predpisov	 schválených	 orgánmi	 Konfe
derácie	 a	 z	 rozhodnutí	 orgánov	 Konfederácie.	
Ak	 porušovanie	 povinností	 spočíva	 v	 neplatení	
členských	 príspevkov,	 môže	 byť	 odborový	 zväz	
vylúčený	 z	 Konfederácie	 až	 po	 realizácii	 usta
novení	čl.	9	ods.	3	a	ods.	4	Stanov	Konfederácie.	
Členstvo	odborového	zväzu	v	Konfederácii	končí	
dňom	rozhodnutia	Snemu	Konfederácie	o	vylú
čení	odborového	zväzu.

	
5.	 	Pri	zániku	členstva	v	Konfederácii	nemá	odboro

vý	zväz	právo	na	podiel	na	majetku	a	majetko
vých	právach	Konfederácie.

a	celosvetových	 odborových	 organizáciách	 na	
ochranu	odborových	a	ďalších	práv	zamestnan
cov	v	Slovenskej	republike.

	
2.	 	Členom	medzinárodných	odborových	organizá

cií	sa	Konfederácia	stáva	na	základe	rozhodnu
tia	príslušného	orgánu	Konfederácie.

Druhá časť 
ČLENSTVO V KONFEDERÁCII

Článok	6
Vznik	a	podmienky	členstva

 
1.	 	Členmi	Konfederácie	môžu	byť	 iba	samostatné,	

demokratické	a	nezávislé	odborové	zväzy,	ktoré	
pôsobia	v	Slovenskej	republike	a	ktoré	majú	cha
rakter	právnickej	osoby	a	ktorých	stanovy	a	pro
gramové	 ciele	 nie	 sú	 v	 rozpore	 so	 stanovami	
a	programom	Konfederácie.

	
2.	 	Členom	 Konfederácie	 môže	 byť	 iba	 odborový	

zväz,	ktorý:
	 a)	 	združuje	 svojich	 členov	 za	 účelom	 ochra

ny	 a	presadzovania	 práv	 zamestnancov,	
po	trieb	a	záujmov	členov	voči	zamestnáva
teľom	a	orgánom	štátu,

	 b)	 	je	 nezávislý	 od	 politických	 strán	 a	 hnutí	
a	iných	subjektov	politického	systému,	iných	
občianskych	 združení,	 štátnych	 orgánov,	
orgánov	 územnej	 samosprávy	 a	 zamestná
vateľských	subjektov,

	 c)	 	uplatňuje	 demokratické	 princípy	 svojho	
vzniku,	výstavby	a	rozhodovania,

	 d)	 	rešpektuje	 nezávislosť	 ostatných	 odboro
vých	zväzov	a	nezasahovanie	do	ich	vnútor
ných	záležitostí,

	 e)	 	podporuje	 odborovú	 solidaritu	 a	 presa
dzovanie	spoločných	cieľov	a	záujmov,	vyja
drených	 v	 Stanovách	 Konfederácie	 a	 v	 jej	
programe,

	 f )	 	vykonáva	činnosť	na	viacerých	pracoviskách	
a	nemá	charakter	základnej	organizácie.

	
3.	 	Členom	 Konfederácie	 nemôže	 byť	 odborový	

zväz,	ktorý:	
	 a)	 	poškodzuje	záujmy	a	dobré	meno	Konfede

rácie	a	jej	členov,
	 b)	 	nerešpektuje	 demokratické	 princípy	 vzniku,	

výstavby	a	rozhodovania	Konfederácie,

	 c)	 	presadzuje	 záujmy	 zamestnávateľov,	 štát
nych	orgánov	a	politických	subjektov	v	roz
pore	s	objektívnymi	potrebami	odborárov,

	 d)	 	je	 financovaný	 politickou	 stranou	 alebo	
hnu	tím,	 alebo	 inými	 subjektmi	 politického	
systému.

	
4.	 	Konfederácia	 je	oprávnená	preverovať	dodržia

vanie	podmienok	členstva.

5.	 	Členstvo	v	Konfederácii	je	dobrovoľné.	Podmien
kou	vzniku	členstva	je	písomná	žiadosť,	v	ktorej	
sa	žiadateľ	zaviaže	dodržiavať	podmienky	člen
stva,	 prejaví	 súhlas	 so	 Stanovami	 Konfederácie	
a	jej	 programom	 a	 zaviaže	 sa	 plniť	 povinnos
ti	 člena	 Konfederácie.	 Členstvo	 v	 Konfederácii	
vznikne	schválením	členstva	Snemom	Konfede
rácie.	

Článok	7	
Práva	členov

 
1.	 	Člen	Konfederácie	vykonáva	práva	prostredníc

tvom	svojho	zástupcu	alebo	zástupcov.
	
2.	 K	jeho	základným	právam	patrí	najmä	právo:
	 a)	 	zúčastňovať	 sa	 rokovaní	 orgánov	 Konfede

rácie,
	 b)	 	byť	 prizývaný	 na	 rokovania	 orgánov	 Kon

federácie,	 ak	 sa	 bezprostredne	 týkajú	 jeho	
práv,	záujmov	a	povinností,

	 c)	 voliť	a	byť	volený	do	orgánov	Konfederácie,
	 d)	 	slobodne	 sa	 vyjadrovať	 k	 prerokúvaným	

otázkam,	požadovať	k	nim	vysvetlenia	a	po
dávať	návrhy,

	 e)	 	žiadať	 o	 podporu	 pri	 presadzovaní	 svojich	
práv	a	oprávnených	záujmov,

	 f )	 	byť	 informovaný	 o	 všetkých	 základných	
otázkach	 činnosti	 Konfederácie	 a	 jej	 orgá
nov,

	 g)	 	nahliadať	 do	 písomností,	 dát	 a	 archívov	
Konfederácie.

Článok	8
Povinnosti	členov

 
Člen	Konfederácie	je	povinný	najmä:
a)	 	dodržiavať	 Stanovy	 Konfederácie,	 vnútorné	

predpisy	schválené	orgánmi	Konfederácie	a	roz
hodnutia	 orgánov	 Konfederácie,	 podporovať	
program	Konfederácie	a	spolupracovať	na	jeho	
realizácii,
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Predstavenstva	 Konfederácie,	 ktorí	 zastupujú	
nevýrobné	 odborové	 zväzy.	 Za	 člena	 Predsta
venstva	 Konfederácie	 za	 nevýrobné	 odborové	
zväzy	 môže	 byť	 volený	 len	 člen,	 ktorý	 zastupu
je	 nevýrobný	 odborový	 zväz.	 Písomné	 návrhy	
predkladajú	 do	 30	dní	 pred	 konaním	 Zjazdu	
Konfederácie	nevýrobné	odborové	zväzy,	alebo	
na	Zjazde	Konfederácie	(na	základe	písomného	
návrhu	najmenej	jednej	pätiny	prítomných	dele
gátov)	delegáti	Zjazdu	Konfederácie	za	nevýrob
né	odborové	zväzy.	

	
10.	 	Delegáti	Zjazdu	Konfederácie	volia	troch	revízo

rov	účtov.	Za	revízora	účtov	môže	byť	zvolený	iba	
odborník	so	zameraním	na	účtovníctvo	a	revíz
nu	 činnosť,	 a	 to	 na	 základe	 písomného	 návrhu	
člena	Konfederácie	alebo	najmenej	jednej	pätiny	
prítomných	delegátov	Zjazdu	Konfederácie.	

	
11.	 	Zjazd	 Konfederácie	 sa	 riadi	 Rokovacím	 poriad

kom	Zjazdu	Konfederácie.	Voľby	na	Zjazde	Kon
federácie	sa	riadia	Volebným	poriadkom	Zjazdu	
Konfederácie.	

	
12.	 	Súhlas	 dvojtretinovej	 väčšiny	 prítomných	 dele

gátov	Zjazdu	Konfederácie	je	potrebný	na	schvá
lenie:

	 a)	 Stanov	Konfederácie,	ich	zmien	a	doplnkov,
	 b)	 Rokovacieho	poriadku	Zjazdu	Konfederácie,	
	 c)	 Volebného	poriadku	Zjazdu	Konfederácie,	
	 d)	 	Programu	 Konfederácie	 na	 nasledujúce	

volebné	obdobie,
	 e)	 	členstva	 Konfederácie	 v	 medzinárodných	

od	bo		rových	združeniach,	
	 f )	 zlúčenia	Konfederácie,	
	 g)	 zrušenia	Konfederácie.

Článok	13
Snem	Konfederácie

 
1.	 	Snem	Konfederácie	 je	najvyšším	orgánom	Kon

federácie	medzi	zjazdami.
	
2.	 	Snem	 Konfederácie	 tvoria	 členovia	 Predsta

venstva	 Konfederácie	 a	 zástupcovia	 členských	
odborových	 zväzov,	 zvolení	 príslušnými	 orgán
mi	odborových	zväzov	na	základe	kľúča,	podľa	
ktorého	na	každých	začatých	5000	členov	odbo
rového	zväzu	pripadá	jeden	zástupca	odborové
ho	zväzu	v	Sneme	Konfederácie.

	

3.	 	Prehodnotenie	 počtu	 zástupcov	 odborového	
zväzu	v	Sneme	Konfederácie	sa	vykonáva	k	1.	1.	
bežného	roka	na	základe	stavu	členskej	základ
ne	 odborového	 zväzu	 zisteného	 k	 30.	 9.	 pred
chádzajúceho	roka.

	
4.	 	Rokovaní	 Snemu	 Konfederácie	 sa	 majú	 právo	

zúčastniť	 revízori	 účtov,	 predseda	 Rozhodcov
ského	 senátu	 Konfederácie,	 jeden	 zástupca	 za	
každú	 regionálnu	 radu	 Konfederácie	 a	 pred
sedovia	 porad	ných	 orgánov	 Konfederácie,	 ak	
nie	 sú	 členmi	 Snemu	 Konfederácie.	 Rokovania	
Snemu	sa	zúčastňujú	s	hlasom	poradným.	

	
5.	 	Snem	 Konfederácie	 prerokúva	 výsledky	 čin

nosti	 Konfederácie	 za	 uplynulý	 rok	 a	 v	 zmysle	
programu	 Konfederácie	 prijíma	 ciele	 a	 úlohy	
Konfederácie	 na	 nasledujúci	 rok.	 Zaujíma	 sta
noviská	 k	spoločenskopolitickým	 otázkam	
a	udalostiam,	 ktoré	 majú	 zásadný	 význam	 pre	
odbory,	 zamestnancov	 alebo	 pre	 budovanie	
a	upevňovanie	demokratického	ústavného	zria
denia	Slovenskej	republiky.

	
6.	 Snem	Konfederácie:
	 6.1	 schvaľuje	najmä	:
	 	 a)	 prijatie	a	vylúčenie	člena	Konfederácie,
	 	 b)	 zásady	hospodárenia	Konfederácie,
	 	 c)	 rozpočet	Konfederácie,
	 	 d)	 výsledky	hospodárenia	Konfederácie,	
	 	 e)	 	výsledky	 hospodárenia	 právnických	

osôb	 zriadených	 Konfederáciou	 na	
výkon	osobitných	činností,	

	 	 f )	 	vyhlásenie	 krízového	 stavu	 a	 nátlako
vých	akcií	až	po	generálny	štrajk,

	 	 g)	 zvolanie	Zjazdu	Konfederácie,
	 	 h)	 rokovací	poriadok	Snemu	Konfederácie,
	 	 i)	 	rokovací	 poriadok	 Rady	 predsedov	

odborových	zväzov	Konfederácie,	
	 	 j)	 	rokovací	 poriadok	 Predstavenstva	 Kon

federácie,
	 	 k)	 	rokovací	 poriadok	 Rozhodcovského	

senátu	Konfederácie,
	 	 l)	 štrajkový	poriadok	Konfederácie,
	 	 m)	 	členstvo	 Konfederácie	 v	 medzinárod

ných	organizáciách,
	 	 n)	 vydávanie	periodika	Konfederácie,	
	 	 o)	 	obsah	 a	 podpísanie	 zmlúv,	 dohôd	

a	pak	tu	 stability	 so	 sociálnymi	 partner
mi	a	ďalšími	subjektmi	spoločnosti.	

Tretia časť 
ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY KONFEDERÁCIE 

Článok	11
Orgány	Konfederácie

 
1.	 Orgány	Konfederácie	sú:
	 a)	 Zjazd	Konfederácie,
	 b)	 Snem	Konfederácie,
	 c)	 	Rada	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Konfe

derácie,
	 d)	 Predstavenstvo	Konfederácie,
	 e)	 Revízori	účtov,
	 f )	 Rozhodcovský	senát	Konfederácie.
	
2.	 	Všetky	orgány	Konfederácie	sú	povinné	viesť	zo	

svojich	 rokovaní	 zápisnice	 a	 uchovávať	 doku
mentáciu,	ktorá	sa	vzťahuje	na	ich	činnosť.

Článok	12
Zjazd	Konfederácie

 
1.	 	Zjazd	 Konfederácie	 je	 najvyšším	 orgánom	 Kon

federácie.
	
2.	 	Zjazd	Konfederácie	zvoláva	Snem	Konfederácie	

najmenej	raz	za	4	roky,	alebo	ak	o	to	po		žiadajú	
aspoň	dve	tretiny	členov	Konfederácie.	V	tomto	
prípade	 sa	 Zjazd	 Konfederácie	 musí	 konať	 do	
90	dní	 od	 rozhodnutia	 Snemu	 Konfederácie	
o	zvolaní	 Zjazdu	 Konfederácie,	 pričom	 Predsta
venstvo	 Konfederácie	 je	 povinné	 zvolať	 Snem	
Konfederácie	 na	 základe	 písomnej	 žia	dosti	
minimálne	 dvoch	 tretín	 členov	 Konfederácie	
najneskôr	do	30	dní	odo	dňa	doručenia	žiadosti	
Konfederácií.	

	
3.	 	Snem	 Konfederácie	 v	 rozhodnutí	 o	 zvolaní	

Zjazdu	 Konfederácie	 stanoví	 program,	 organi
začné	a	fi		nančné	zabezpečenie	zjazdu	a	schváli	
kľúč	 na	 určenie	 počtu	 delegátov	 jednotlivých	
odborových	zväzov	Zjazdu	Konfederácie.

	
4.	 	Účastníkmi	Zjazdu	Konfederácie	sú:
	 a)	 	delegáti	 Zjazdu	 Konfederácie	 s	 hlasom	 roz

hodujúcim:
	 	 –	 	zvolení	 zástupcovia	 členských	 odboro

vých	zväzov,
	 	 –	 členovia	Predstavenstva	Konfederácie.
	 b)	 	delegáti	 Zjazdu	 Konfederácie	 s	 hlasom	

poradným:
	 	 –	 revízori	účtov,

	 	 –	 predseda	Rozhodcovského	senátu,
	 	 –	 	jeden	 zástupca	 za	 každú	 regionálnu	

radu	Konfederácie,	
	 	 –	 	predsedovia	poradných	orgánov	Konfe

derácie,	
	 c)	 prizvaní	hostia.	
	
5.	 	Zjazd	 Konfederácie	 prerokúva	 a	 schvaľuje	

najmä:
	 a)	 Stanovy	Konfederácie,	
	 b)	 Rokovací	poriadok	Zjazdu	Konfederácie,	
	 c)	 Volebný	poriadok	Zjazdu	Konfederácie,	
	 d)	 	program	 Konfederácie	 na	 nasledujúce	 vo	

lebné	obdobie,
	 e)	 	vyhodnotenie	plnenia	Programu	Konfederá

cie	za	predchádzajúce	volebné	obdobie,	
	 f )	 	plnenie	 uznesení	 predchádzajúceho	 Zjazdu	

Konfederácie,
	 g)	 Správu	o	hospodárení	Konfederácie,	
	 h)	 	Správu	 o	 činnosti	 revízorov	 účtov	 a	 ich	 sta

novisko	k	hospodáreniu	Konfederácie.
	
6.	 Zjazd	Konfederácie	volí:
	 a)	 prezidenta	Konfederácie,
	 b)	 viceprezidenta	Konfederácie,
	 c)	 členov	Predstavenstva	Konfederácie,
	 d)	 revízorov	účtov.
	
7.	 	Za	 prezidenta	 Konfederácie	 a	 viceprezidenta	

Konfederácie	môže	byť	volený	člen	odborového	
zväzu	združeného	v	Konfederácii,	a	to	na	písom
ný	 návrh	 najmenej	 jednej	 pätiny	 členov	 Konfe
derácie,	podaný	do	30	dní	pred	konaním	Zjazdu	
Konfederácie	alebo	na	písomný	návrh	najmenej	
jednej	pätiny	prítomných	delegátov	Zjazdu	Kon
federácie.	

	
8.	 	Delegáti	 Zjazdu	 Konfederácie,	 ktorí	 zastupujú	

výrobné	 odborové	 zväzy,	 volia	 piatich	 členov	
Predstavenstva	 Konfederácie.	 Za	 člena	 Pred
stavenstva	 Konfederácie	 za	 výrobné	 odborové	
zväzy	môže	byť	volený	len	člen,	ktorý	zastupuje	
výrobný	 odborový	 zväz.	 Písomné	 návrhy	 pred
kladajú	 do	 30	 dní	 pred	 konaním	 Zjazdu	 Kon
federácie	 výrobné	 odborové	 zväzy,	 alebo	 na	
Zjazde	 Konfederácie	 (na	 základe	 písomného	
návrhu	najmenej	jednej	pätiny	prítomných	dele
gátov)	delegáti	Zjazdu	Konfederácie	za	výrobné	
odborové	zväzy.	

9.	 	Delegáti	 Zjazdu	 Konfederácie,	 ktorí	 zastupujú	
nevýrobné	odborové	zväzy,	volia	štyroch	členov	
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6.	 	Rada	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Konfede
rácie

	 6.1	 schvaľuje:	
	 	 a)	 	zásadné	stanoviská	Konfederácie	k	spo

ločenskopolitickým	 udalostiam	 dôleži
tým	pre	odbory,

	 	 b)	 	zásadné	 postupy	 a	 stanoviská	 na	
roko	vania	 s	 prezidentom	 Slovenskej	
republiky,	 Národnou	 radou	 Slovenskej	
republiky,	 jej	 funkcionármi	 a	 poslan
cami,	 vládou	 Slovenskej	 republiky,	
mi		nistrami	 a	vedúcimi	 činiteľmi	 ústred
ných	 orgánov	 štátnej	 správy,	 orgánmi	
územnej	 samosprávy,	 organizáciami	
zamestnávateľov,	 politickými	 stranami	
a	 hnutiami,	 verejnoprávnymi	 inštitú
ciami,	 občianskymi	 združeniami,	 inými	
odborovými	 centrálami	 a	 medzinárod
nými	inštitúciami	a	orgánmi,

	 	 c)	 	stanoviská	Konfederácie	k	návrhom	pra
covnoprávnych	 predpisov	 a	 zákonov,	
ktoré	 sa	 týkajú	 záujmov	 odborových	
zväzov,

	 	 d)	 	hlavného	 vyjednávača	 a	 vyjednávačov	
pre	 kolektívnu	 zmluvu	 vyššieho	 stupňa	
pre	verejnú	správu,

	 	 e)	 	návrh	 kolektívnej	 zmluvy	 vyššieho	
stupňa	pre	verejnú	správu,

	 	 f )	 koncepciu	vzdelávania	členov	odborov.

	 6.2	 prerokúva:
	 a)	 	informáciu	o	činnosti	Predstavenstva	Konfe

derácie,
	 b)	 návrh	na	vyhlásenie	štrajkovej	pohotovosti,
	 c)	 	návrhy	 kandidátov	 na	 prezidenta	 Konfede

rácie,	viceprezidenta	Konfederácie	a	ďalších	
členov	 orgánov	 Konfederácie	 v	 prípade,	 ak	
sa	ich	miesto	uvoľní.	

7.	 	V	 prípadoch,	 keď	 je	 potrebné	 prerokovať	 pro
blematiku,	ktorá	sa	týka	výrobných	alebo	nevý
robných	odborových	zväzov	a	v	prípadoch,	keď	
je	 potrebné	 samostatné	 rozhodnutie,	 zvoláva	
Predstavenstvo	 Konfederácie,	 príp.	 prezident	
Konfederácie,	 samostatné	 rokovanie	 zástup
cov	 výrobných	 alebo	 nevýrobných	 odborových	
zväzov.

	
8.	 	Prijatie	 rozhodnutia	 na	 samostatnom	 rokovaní	

zástupcov	výrobných	alebo	nevýrobných	odbo
rových	 zväzov	 sa	 riadi	 všeobecnými	 zásadami,	
ustanovenými	v	čl.	19	týchto	stanov.

Článok	15
Predstavenstvo	Konfederácie

 
1.	 	Predstavenstvo	 Konfederácie	 je	 štatutárnym	

orgánom	Konfederácie	a	riadi	jej	činnosť	v	obdo
bí	medzi	zasadnutiami	Snemu	Konfederácie.

	
2.	 	Predstavenstvo	 Konfederácie	 má	 jedenásť	

členov.	 Tvoria	 ho	 prezident	 Konfederácie,	 vice
prezident	 Konfederácie,	 piati	 členovia	 zastupu
júci	 výrobné	 odborové	 zväzy	 a	 štyria	 členovia	
zastupujúci	 nevýrobné	 odborové	 zväzy.	 Odbo
rový	zväz	môže	byť	zastúpený	v	Predstavenstve	
Konfederácie	iba	jedným	zástupcom.

	
3.	 Predstavenstvo	Konfederácie
	 3.1	 zodpovedá:
	 	 za	plnenie	programu	Konfederácie.

	 3.2	 prerokúva	a	schvaľuje:
	 	 a)	 	správy	 o	 činnosti	 zástupcov	 Konfederá

cie	 v	 orgánoch	 sociálneho	 partnerstva	
a	vo	verejnoprávnych	inštitúciách,

	 	 b)	 	správy	o	činnosti	a	hospodárení	právnic
kých	osôb	zriadených	Konfederáciou,

	 	 c)	 zistenia	revízorov	účtov,
	 	 d)	 	organizačný	poriadok	Kancelárie	Konfe

derácie,
	 	 e)	 štatút	regionálnych	rád	Konfederácie,
	 	 f )	 	správy	 o	 činnosti	 poradných	 orgánov	

a	regionálnych	rád	Konfederácie.

	 3.3	 vymenúva	a	odvoláva:
	 	 a)	 	zástupcov	 Konfederácie	 na	 rokovanie	

so	 sociálnymi	 partnermi,	 ktorým	 určuje	
postup	a	rozsah	oprávnenia	konania	za	
Konfederáciu,

	 	 b)	 	zástupcov	 Konfederácie	 v	 poradných	
orgánoch	vlády	Slovenskej	republiky,

	 	 c)	 	štatutárne	 orgány	 právnických	 osôb	
zriadených	Konfederáciou,

	 	 d)	 	zástupcov	Konfederácie	vo	verejnopráv
nych	inštitúciách	na	úrovni	regiónu.	

	 3.4	 zvoláva:
	 	 a)	 	Snem	 Konfederácie	 a	 predkladá	 mu	

správu	o	svojej	činnosti	a	správu	o	hos
podárení	Konfederácie,

	 	 b)	 	Radu	 predsedov	 odborových	 zväzov	
Konfederácie;	v	prípade	potreby	zástup
cov	výrobných	alebo	nevýrobných	odbo
rových	zväzov	samostatne.

	 6.2	 prerokúva:
	 	 a)	 	správy	o	činnosti	Predstavenstva	Konfe

derácie,
	 	 b)	 správy	revízorov	účtov,
	 	 c)	 	správy	o	činnosti	právnických	osôb	zria

dených	Konfederáciou,
	 	 d)	 	vyhodnotenie	 plnenie	 programu	 Konfe

derácie	za	uplynulý	rok.

	 6.3	 navrhuje,	volí	a	odvoláva:
	 	 a)	 	zástupcov	 Konfederácie	 v	 orgánoch	

sociálneho	 partnerstva	 a	 verejnopráv
nych	inštitúciách,	

	 	 b)	 	členov	 Rozhodcovského	 senátu	 Konfe
derácie.

	
	 6.4	 	volí	 prezidenta	 Konfederácie,	 vicepreziden

ta	 Konfederácie	 a	 ďalších	 členov	 Predsta
venstva,	 ak	 sa	 ich	 miesto	 uvoľní;	 pri	 voľbe	
sa	 postupuje	 podľa	 princípov	 uvedených	
v	čl.	12	ods.	7	až	9.	Volebný	poriadok	Zjazdu	
Konfederácie	sa	použije	primerane.	Voľba	sa	
musí	 uskutočniť	 najneskôr	 do	 troch	 mesia
cov	od	uvoľnenia	miesta.	

	
	 6.5	 	volí	revízorov	účtov,	ak	sa	ich	miesto	uvoľní.	

Pri	voľbe	sa	postupuje	podľa	princípov	uve
dených	 v	 čl.	 12	 ods.	 10.	 Volebný	 poriadok	
Zjazdu	 Konfederácie	 sa	 použije	 primerane.	
Voľba	sa	musí	uskutočniť	najneskôr	do	troch	
mesiacov	od	uvoľnenia	miesta.	

	
7.		 	Snem	 Konfederácie	 môže	 vysloviť	 nedôveru	

prezidentovi	 Konfederácie,	 viceprezidentovi	
Kon		federácie	 a	 členovi	 Predstavenstva	 Konfe
derácie	 dvojtretinovou	 väčšinou	 prítomných	
členov	 Snemu	 Konfederácie.	 Funkčné	 obdobie	
funkcionára,	 ktorému	 bola	 vyslovená	 nedôve
ra,	 sa	 končí	 rozhodnutím	 Snemu	 Konfederácie	
o	vyslovení	nedôvery.

8.		 	Snem	 Konfederácie	 je	 zvolávaný	 Predstaven
stvom	 Konfederácie	 najmenej	 dvakrát	 ročne.	
Predstavenstvo	 Konfederácie	 je	 povinné	 zvolať	
Snem	 Konfederácie	 do	 30	 dní	 odo	 dňa	 doruče
nia	 požiadavky	 najmenej	 jednej	 tretiny	 členov	
Snemu	Konfederácie	alebo	najmenej	jednej	tre
tiny	členov	Konfederácie.	

	
9.	 	Súhlas	 dvojtretinovej	 väčšiny	 hlasov	 členov	

Snemu	Konfederácie	je	potrebný	na	prijatie	roz
hodnutia	o:

	 a)	 zvolaní	Zjazdu	Konfederácie,
	 b)	 	vyhlásení	 krízového	 stavu,	 nátlakových	

a	protestných	akcií,
	 c)	 vyhlásení	generálneho	štrajku,
	 d)	 	schválení	 Štrajkového	 poriadku	 Konfede

rácie,
	 e)	 vylúčení	odborového	zväzu	z	Konfederácie.

10.	 	Súhlas	 dvojtretinovej	 väčšiny	 hlasov	 prítom
ných	členov	Snemu	Konfederácie	je	potrebný	na	
schválenie:	

	 a)	 zásad	hospodárenia	Konfederácie,
	 b)	 rozpočtu	Konfederácie	na	kalendárny	rok,
	 c)	 	rokovacieho	 poriadku	 Snemu	 Konfederácie	

a	ro	kovacieho	 poriadku	 Rozhodcovského	
sená	tu	Konfederácie.

Článok	14
Rada	predsedov	odborových	zväzov

 
1.	 	Rada	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Konfe

derácie	 je	 koordinačným	 orgánom	 členov	
Konfederácie,	 miestom	 vzájomnej	 informova
nosti	odborových	zväzov	a	platformou	prípravy	
a	schvaľovania	strategických	rozhodnutí	Konfe
derácie.	

2.	 	Radu	predsedov	odborových	zväzov	Konfederá
cie	 tvoria	 predsedovia	 odborových	 zväzov,	 prí
padne	 ich	 zástupcovia,	 ktorí	 získali	 mandát	 zo	
svojich	odborových	zväzov.

3.	 	Členmi	Rady	predsedov	odborových	zväzov	Kon
federácie	sú	aj	prezident	Konfederácie	a	vicepre
zident	Konfederácie.	

	
4.	 	Rokovaní	 Rady	 predsedov	 odborových	 zväzov	

Konfederácie	sa	majú	právo	zúčastniť	aj	revízori	
účtov	 Konfederácie,	 predseda	 Rozhodcovského	
senátu	Konfederácie	a	jeden	zástupca	za	každú	
regionálnu	radu	Konfederácie.

	
5.	 	Radu	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Konfe

derácie	 zvoláva	 Predstavenstvo	 Konfederácie	
najmenej	 raz	 za	 dva	 mesiace;	 môže	 ju	 zvolať	
aj	 prezident	 Konfederácie	 za	 mimoriadnych	
okolností	 vyžadujúcich	 operatívne	 rozhodnutie	
tohto	orgánu.

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

1

St
an

ov
y K

on
fed

er
ác

ie 
od

bo
ro

vý
ch

 zv
äz

ov
 Sl

ov
en

sk
ej 

re
pu

bli
ky

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky



14 15

Článok	17
Rozhodcovský	senát	Konfederácie

 
1.	 	Rozhodcovský	 senát	 Konfederácie	 rieši	 spory	

medzi	 Konfederáciou	 a	 jej	 členom	 o	 práva	
a	povinnosti,	 ktoré	 vyplývajú	 z	 členstva	 v	 Kon
federácii,	 a	 spory	 medzi	 členmi	 Konfederácie	
navzájom.	

	
2.	 	Snem	Konfederácie	volí	päťčlenný	Rozhodcovský	

senát	 Konfederácie	 na	 obdobie	 štyroch	 rokov.	
Členmi	 Rozhodcovského	 senátu	 Konfederácie	
sú	 zástupcovia	 členských	 odborových	 zväzov,	
z	ktorých	nadpolovičná	väčšina	musí	mať	práv
nické	vzdelanie.

	
3.	 	Rozhodcovský	 senát	 Konfederácie	 volí	 zo	 svo

jich	 členov	 predsedu	 a	 podpredsedu,	 ktorých	
má	 právo	 aj	 odvolať.	 Činnosť	 Rozhodcovského	
senátu	 Konfederácie	 organizačne	 zabezpečuje	
predseda,	v	jeho	neprítomnosti	podpredseda.	

	
4.	 	Predseda	Rozhodcovského	senátu	Konfederácie	

(v	jeho	neprítomnosti	podpredseda)	majú	právo	
zúčastňovať	 sa	 zasadnutí	 Snemu	 Konfederácie	
a	Rady	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Konfe
derácie.	

	
5.	 	Rozhodcovský	 senát	 Konfederácie	 sa	 pri	 roz

hodovaní	 riadi	 Stanovami	 Konfederácie,	 vnú
tornými	 predpismi	 schválenými	 orgánmi	
Kon			fe	derácie,	 rozhodnutiami	 orgánov	 Konfe
derácie	a	všeobecne	záväznými	právnymi	pred
pismi.	

	
6.	 	Návrh	na	začatie	konania	pred	Rozhodcovským	

senátom	Konfederácie	musí	byť	podaný	do	troch	
mesiacov	od	zistenia	skutočnosti,	ktorá	zakladá	
predmet	sporu,	najneskôr	však	do	jedného	roka	
od	jej	vzniku.

	
7.	 	Rozhodnutie	 Rozhodcovského	 senátu	 Konfede

rácie	v	spore	 je	konečné	a	nemožno	ho	napad
núť	pred	štátnym	orgánom.

Článok	18
Regionálne	rady	Konfederácie

 
1.	 	Regionálne	 rady	 Konfederácie	 sú	 regionálnymi	

koordinačnými	 orgánmi	 Konfederácie.	 Regio
nálne	 rady	 môžu	 vzniknúť	 z	 podnetu	 odboro
vých	zväzov,	ktoré	ich	financujú.	

2.	 	Regionálne	 rady	 Konfederácie	 presadzujú	
záujmy	a	požiadavky	odborových	zväzov	Konfe
derácie,	ktoré	majú	v	príslušnej	regionálnej	rade	
Konfederácie	svojho	zástupcu,	tým,	že:	

	 a)	 	koordinujú	 činnosť	 a	 presadzujú	 záujmy	
členských	odborových	zväzov	v	regióne,

	 b)	 	zastupujú	 odborárov	 v	 rozsahu	 delegova
ných	 právomocí	 jednotlivých	 odborových	
zväzov	 Konfederácie	 vo	 vzťahu	 k	 štátnym	
orgánom,	 orgánom	 územnej	 samosprávy,	
zamestnávateľom,	 verejnoprávnym	 inštitú
ciám	a	k	ďalším	subjektom	daného	regiónu	
vo	 veciach,	 ktoré	 presahujú	 rámec	 odboro
vej	organizácie	alebo	odborových	organizá
cií	združených	v	odborovom	zväze,

	 c)	 	koordinujú	 aktivity	 Konfederácie	 v	 regió
noch.	

	
3.	 	Regionálne	 rady	 Konfederácie	 nemajú	 právo	

zasahovať	 do	 vecí,	 ktoré	 patria	 do	 pôsobnosti	
členského	odborového	zväzu.

4.	 	Každý	člen	Konfederácie	má	právo	delegovať	do	
regionálnej	 rady	 Konfederácie	 svojho	 zástupcu	
v	prípade,	že	v	danom	regióne	má	aspoň	jednu	
základnú	organizáciu.	

	
5.	 	Činnosť,	organizačnú	štruktúru,	postavenie	a	fi	

nan	covanie	bližšie	upravuje	Štatút	regionálnych	
rád	Konfederácie.	

Článok	19
Všeobecné	zásady	rozhodovania	orgánov	

Konfederácie

1.	 	Orgán	 Konfederácie	 je	 uznášaniaschopný,	 ak	
je	 prítomná	 nadpolovičná	 väčšina	 jeho	 členov	
alebo	delegátov,	ak	nie	je	v	Stanovách	Konfede
rácie	ustanovené	inak.

	
2.	 	Na	 prijatie	 uznesenia	 orgánu	 Konfederácie	 je	

potrebný	 súhlas	 nadpolovičnej	 väčšiny	 prítom
ných	členov	alebo	delegátov,	ak	nie	 je	v	Stano
vách	Konfederácie	ustanovené	inak.	

3.	 	Uznesenia	v	orgánoch	Konfederácie	sa	prijímajú	
spravidla	verejným	hlasovaním.	Na	návrh	člena	
alebo	 delegáta	 orgánu	 sa	 pristúpi	 k	 tajnému	
hlasovaniu,	ak	ho	schváli	nadpolovičná	väčšina	
prítomných	členov	alebo	delegátov	orgánu	Kon
federácie.

	

	 3.5	 	overuje	 splnenie	 podmienok	 uchádzača	
o	členstvo	na	prijatie	za	člena	Konfederácie.

	 3.6	 navrhuje:
	 	 a)	 	zástupcov	 Konfederácie	 za	 odborové	

zväzy	 do	 orgánov	 sociálneho	 partner
stva	 a	 verejnoprávnych	 inštitúcií	 podľa	
dohodnutého	kľúča	Konfederácie,	

	 	 b)	 vylúčenie	člena	Konfederácie.

	 3.7	 rozhoduje	o:
	 	 a)	 medzinárodnej	činnosti	Konfederácie,
	 	 b)	 	obsahu	 údajov	 a	 informácií	 podľa	 čl.	 8	

písm.	e)	Stanov	Konfederácie.

	 3.8	 zriaďuje:
	 	 a)	 	právnické	 osoby	 na	 výkon	 osobitných	

činností,
	 	 b)	 	poradné	 orgány	 Konfederácie	 a	 určuje	

predmet	ich	činnosti.

	 3.9	 	prijíma	 stanoviská	 k	 návrhom	 najvýznam
nejších	právnych	predpisov,	najmä	Zákonní
ka	práce.

	 3.10		určuje	 plat	 a	 funkčné	 požitky	 prezidentovi	
Konfederácie	 a	 viceprezidentovi	 Konfede
rácie.

	 3.11	 	plní	 úlohy	 určené	 Snemom	 Konfederácie	
a	Radou	predsedov	odborových	zväzov	Kon
federácie.

	
4.	 	Predstavenstvo	 Konfederácie	 zvoláva	 prezident	

Konfederácie	 podľa	 potreby,	 najmenej	 raz	 za	
mesiac.	 Prezident	 zvolá	 Predstavenstvo	 Kon
federácie	 vždy,	 ak	 o	 to	 požiada	 jedna	 tretina	
členov	 Konfederácie	 alebo	 jedna	 tretina	 členov	
Predstavenstva	Konfederácie.

5.	 	Na	 prijatie	 rozhodnutia	 Predstavenstva	 Konfe
derácie	 je	potrebný	súhlas	nadpolovičnej	väčši
ny	všetkých	jeho	členov.

	
6.	 	Na	rokovaní	Predstavenstva	Konfederácie	majú	

právo	zúčastňovať	sa	aj	revízori	účtov	pri	prero
kúvaní	svojho	materiálu.	

	
7.	 	Predstavenstvo	 Konfederácie	 je	 povinné	 obo

známiť	so	svojimi	rozhodnutiami	každého	člena	
Konfederácie.	 Ak	 člen	 Konfederácie	 nesúhlasí	
s	 rozhodnutím	 Predstavenstva	 Konfederácie,	

môže	proti	nemu	písomne	vzniesť	námietky	do	
5	 dní	 od	 doručenia	 rozhodnutia.	 Ak	 námietky	
vznesie	najmenej	jedna	tretina	členov	Konfede
rácie,	 Predstavenstvo	 Konfederácie	 je	 povinné	
vec	 opätovne	 prerokovať.	 Ná		mietky	 sa	 zazna
menajú	do	zápisnice	z	nasledujúceho	rokovania	
Predstavenstva	Konfederácie.

Článok	16
Revízori	účtov	Konfederácie

 
1.	 	Revízori	účtov	dozerajú	na	to,	aby	hospodárenie	

Konfederácie,	 jej	 orgánov,	 Kancelárie	 Konfede
rácie	a	právnických	osôb	zriadených	Konfederá
ciou	 bolo	 v	 súlade	 so	 Stanovami	 Konfederácie,	
vnútornými	 predpismi	 schválenými	 orgánmi	
Konfederácie,	rozhodnutiami	orgánov	Konfede
rácie	a	všeobecne	záväznými	právnymi	predpis
mi.

	
2.	 Revízori	účtov	kontrolujú:
	 a)	 	účelnosť	 a	 hospodárnosť	 nakladania	 s	 ma	

jetkom	Konfederácie,
	 b)	 	dodržiavanie	 schváleného	 rozpočtu	 Konfe

derácie,
	 c)	 správnosť	vykonávania	finančných	operácií,
	 d)	 	hospodárenie	 právnických	 osôb	 zriadených	

Konfederáciou,
	 e)	 hospodárenie	regionálnych	rád	Konfederácie.
	
3.	 	Revízori	 účtov	 spracúvajú	 stanoviská	 k	 návrhu	

rozpočtu	a	k	výsledkom	hospodárenia	Konfede
rácie.	

	
4.	 	Revízori	účtov	predkladajú	na	rokovania	zjazdu	

Konfederácie	 správu	 o	 svojej	 činnosti	 v	 období	
medzi	zjazdami	Konfederácie.	

	
5.	 	Revízori	účtov	predkladajú	Snemu	Konfederácie	

správy	 o	 svojej	 činnosti	 za	 uplynulý	 rok	 a	 Pred
stavenstvu	Konfederácie	svoje	zistenia	z	revíznej	
činnosti.

	
6.	 	Revízori	účtov	vykonávajú	kontroly	podľa	potre

by,	najmenej	raz	za	polrok.	Kontrolu	vykonajú	aj	
vtedy,	ak	o	to	požiada	Predstavenstvo	Konfede
rácie,	alebo	najmenej	jedna	tretina	členov	Kon
federácie.	 V	 takomto	 prípade	 sa	 musí	 kontrola	
uskutočniť	najneskôr	do	14	dní.
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Článok	22
Viceprezident	Konfederácie

1.	 Viceprezident	Konfederácie:
	 a)	 zastupuje	prezidenta	Konfederácie,	
	 b)	 	plní	 úlohy	 určené	 Snemom	 Konfederácie,	

Radou	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Kon
federácie,	 Predstavenstvom	 Konfederácie	
a	prezidentom	Konfederácie,

	 c)	 	koordinuje	činnosť	Konfederácie	v	oblasti	so			
ciálneho	dialógu	s	vládou	Slovenskej	repub
liky	 a	zamestnávateľmi,	 vrátane	 kolek
tívneho	 vyjednávania	 kolektívnej	 zmluvy	
vyššieho	stupňa	pre	verejnú	správu,	

	 d)	 	koordinuje	 na	 úrovni	 Konfederácie	 európ
sku	 odborovú	 politiku,	 oblasť	 európskych	
a	iných	 projektov,	 celoživotné	 vzdelávanie	
a	vnútornú	politiku	odborov,

	 e)	 	môže	 požiadať	 Snem	 Konfederácie	 o	 vyslo
venie	dôvery.

Piata časť
HOSPODÁRENIE KONFEDERÁCIE

Článok	23
Hospodárenie	Konfederácie

 
1.	 	Konfederácia	 hospodári	 s	 vlastným	 a	 so	 zvere

ným	majetkom.
	
2.	 	O	 použití	 majetku	 Konfederácie	 rozhodujú	 or

gány	 Konfederácie	 podľa	 Zásad	 hospodárenia	
Konfederácie,	ktoré	schvaľuje	Snem	Konfederácie.

	
3.	 	Činnosť	Konfederácie	 je	zabezpečovaná	finanč

nými	prostriedkami:
	 a)	 	z	 členských	 príspevkov	 členov	 Konfederácie	

za	príslušný	rok,
	 b)	 z	príjmu	z	majetku,
	 c)	 z	iných	príjmov.

4.	 	Hospodárenie	 právnických	 osôb	 zriadených	
Konfederáciou,	 regionálnych	 rád	 Konfederácie,	
správnosť	 údajov	 o	 počte	 členov	 a	 správnosť	
informácií	poskytnutých	členskými	odborovými	
zväzmi	 podľa	 čl.	 8,	 písm.	 e)	 Stanov	 Konfederá
cie,	 správnosť	 a	včasnosť	 úhrady	 členského	 prí
spevku	 a	 dodržiavanie	 podmienok	 členstva	 sú	
oprávnení	kontrolovať	prezident	a	viceprezident	
Konfederácie.

 

Šiesta časť
ZÁNIK KONFEDERÁCIE

Článok	24
Zánik	Konfederácie

 
1.	 	Konfederácia	zanikne	vtedy,	keď	počet	jej	členov	

bude	 nižší	 než	 traja.	 Likvidácia	 majetku	 Konfe
derácie	sa	v	takomto	prípade	vykoná	podľa	vše
obecne	záväzných	právnych	predpisov.	

2.	 	Konfederácia	 môže	 zaniknúť	 aj	 súhlasným	
písomným	vyhlásením	všetkých	členov.	Likvidá
cia	majetku	Konfederácie	sa	v	takomto	prípade	
vykoná	 podľa	 všeobecne	 záväzných	 právnych	
predpisov,	ak	sa	členovia	nedohodnú	inak.	

	
3.	 	Konfederáciu	 môže	 zrušiť	 Zjazd	 Konfederácie	

dvojtretinovou	 väčšinou	 všetkých	 delegátov.	
Zjazd	Konfederácie	v	takomto	prípade	rozhodne	
aj	o	spôsobe	likvidácie	Konfederácie.

Siedma	časť
ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA

Článok	25
Záverečné	ustanovenia

 
1.	 	Právnické	 osoby	 a	 Kancelária	 Konfederácie	

zriadené	 za	 účinnosti	 Charty	 Konfederácie	
odborových	 zväzov	 Slovenskej	 republiky	 zo	
dňa	 10.	4.	1990	 a	 Stanov	 Konfederácie	 zo	 dňa	
25.	6.	1993	 v	 znení	 zmien	 a	 doplnkov	 schvále
ných	Snemom	Konfederácie	zo	dňa	2.	5.	1995	sa	
považujú	za	zriadené	podľa	týchto	Stanov	Kon
federácie.

	
2.	 	Stanovy	Konfederácie	vykladá	Snem	Konfederá

cie,	ktorý	môže	o	výklad	požiadať	Rozhodcovský	
senát	Konfederácie.

	
3.	 	Tieto	 stanovy	 nadobúdajú	 platnosť	 a	 účinnosť	

dňom	schválenia	VIII.	zjazdom	Konfederácie.	

4.	 	Týmto	dňom	strácajú	platnosť	a	účinnosť	Stano
vy	Konfederácie	schválené	15.	11.	2012.	

4.	 	Vo	 výnimočných	 prípadoch	 je	 možné	 uznese
nie	 orgánu	 Konfederácie	 nahradiť	 hlasovaním	
prostredníctvom	 obežníka	 (hlasovanie	 „per	
rollam“).	S	výsledkom	takejto	formy	hlasovania	
musia	 byť	 oboznámení	 členovia	 orgánu	 Konfe
derácie	 na	 najbližšom	 zasadaní	 a	 výsledok	 sa	
uvedie	v	zápisnici.

5.	 	Pri	 hlasovaní	 v	 Sneme	 Konfederácie	 je	 možné	
použiť	 hlasovanie	 podľa	 počtu	 členskej	 základ
ne.	Tento	spôsob	hlasovania	sa	použije	vždy,	ak	
ho	 navrhne	 člen	 orgánu.	 Kľúč	 pre	 stanovenie	
počtu	hlasov	je	jeden	hlas	na	každých	100	členov	
príslušného	odborového	zväzu.	Na	prijatie	uzne
senia	týmto	spôsobom	je	potrebná	nadpolovič
ná	 väčšina	 takto	 stanovených	 hlasov,	 pričom	
každý	členský	odborový	zväz	má	pri	tomto	spô
sobe	hlasovania	minimálne	jeden	hlas.

	 Váhou	hlasov	sa	hlasuje	vždy,	ak	sa	rozhoduje	o:
	 	 a)	 	finančných	 otázkach,	 vrátane	 rozpočtu	

a	jeho	plnenia,
	 	 b)	 personálnych	otázkach,
	 	 c)	 protestných	a	nátlakových	akciách.

6.	 	Uznesenia	 orgánov	 Konfederácie	 sú	 záväzné	
pre	nižšie	orgány	Konfederácie,	odborové	zväzy	
a	členov	odborov,	ak	sa	ich	priamo	týkajú.

7.	 	Vyššie	orgány	Konfederácie	majú	právo	kontro
lovať	 dodržiavanie	 a	 plnenie	 svojich	 uznesení	
nižšími	orgánmi	Konfederácie.

8.	 	Orgány	 Konfederácie	 sú	 povinné	 oboznámiť	
so	 svojimi	 uzneseniami	 orgány	 Konfederácie	
a	odborové	zväzy,	ktorých	sa	uznesenie	týka.	Títo	
majú	právo	požadovať	podrobnejšie	vysvetlenie.

9.	 	Každý	 člen	 orgánu	 Konfederácie	 má	 právo	 na	
zapísanie	 a	 zverejnenie	 svojho	 nesúhlasného	
stanoviska	rovnakým	spôsobom,	akým	je	zverej
nené	prijaté	uznesenie,	ak	o	to	požiada.

10.	 	Každý	 orgán	 Konfederácie	 má	 právo	 delegovať	
časť	svojich	kompetencií	na	nižšie	orgány	Konfe
derácie,	alebo	odborový	zväz,	a	to	iba	so	súhla
som	orgánu,	na	ktorý	sa	kompetencia	prenáša.

	
11.	 	Funkčné	 obdobie	 členov	 orgánov	 Konfederácie	

je	štvorročné	a	končí	sa	zvolením	nových	orgá
nov.	Dĺžka	funkčného	obdobia	je	rovnaká	aj	pre	
prezidenta	 Konfederácie	 a	 viceprezidenta	 Kon

federácie.	Výkon	volenej	 funkcie	sa	končí	počas	
funkčného	obdobia	vzdaním	sa	funkcie,	odvola
ním	 z	 funkcie	 a	 zánikom	 mandátu.	 Mandát	 na	
výkon	funkcie	sa	končí	vždy	ukončením	členstva	
v	členskom	odborovom	zväze,	zánikom	prísluš
ného	 orgánu	 Konfederácie	 a	 smrťou.	 Príslušný	
orgán	Konfederácie	následne	do	90	dní	rozhod
ne	o	ich	odvolaní	z	orgánov,	do	ktorých	boli	dele
govaní	za	Konfederáciu.	

Článok	20
Kancelária	Konfederácie

 
1.	 	Na	plnenie	úloh	Konfederácie	a	na	zabezpečenie	

činnosti	jej	orgánov	Konfederácia	zriaďuje	Kan
celáriu	Konfederácie.

	
2.	 	Štruktúru	 Kancelárie	 Konfederácie	 upravuje	

Organizačný	poriadok	Kancelárie	Konfederácie,	
ktorý	vydá	prezident	Konfederácie	po	schválení	
Predstavenstvom	Konfederácie.	

Štvrtá časť
FUNKCIONÁRI KONFEDERÁCIE

Článok	21
Prezident	Konfederácie

 
1.	 Prezident	Konfederácie
	 a)	 	zastupuje	 Konfederáciu	 navonok,	 koná	

a	svo		jím	 podpisom	 zaväzuje	 Konfederáciu	
voči	 tretím	 osobám,	 koná	 v	 pracovnopráv
nych	 vzťahoch	 voči	 zamestnancom	 Kance
lárie	Konfederácie,

	 b)	 	zvoláva	 a	 riadi	 zasadnutia	 Predstavenstva	
Konfederácie,	 Rady	 predsedov	 odborových	
zväzov	Konfederácie,

	 c)	 	plní	úlohy	stanovené	Snemom	Konfederácie,	
Radou	predsedov	odborových	zväzov	Konfe
derácie	a	Predstavenstvom	Konfederácie,

	 d)	 	pripravuje	 stanoviská	 a	 vyjadruje	 sa	 k	 spo
ločenskopolitickým	udalostiam,	ktoré	majú	
význam	pre	odbory	alebo	sa	týkajú	záujmov	
odborov,

	 e)	 	pripravuje	 rokovania	 so	 štátnymi	 orgánmi,	
orgánmi	 územnej	 samosprávy,	 zamestná
vateľmi,	inými	odborovými	centrálami,	poli
tickými	stranami	a	hnutiami	a	občianskymi	
združeniami,

	 f )	 	môže	 požiadať	 Snem	 Konfederácie	 o	 vyslo
venie	dôvery.
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1.	 	Rokovanie	 Zjazdu	 Konfederácie	 odborových	
zvä	zov	 Slovenskej	 republiky	 (ďalej	 len	 Konfede
rácia)	otvára	prezident	Konfederácie.

2.	 	Zjazd	 Konfederácie	 (ďalej	 len	 Zjazd)	 sa	 riadi	
schváleným	programom.

3.	 	Rokovanie	 Zjazdu	 Konfederácie	 riadi	 pracovné	
predsedníctvo,	 ktoré	 tvoria	 prezident,	 vicepre
zident,	 členovia	 Predstavenstva	 Konfederácie	
a	pred			sedajúci.	

	 Pracovné	predsedníctvo:
	 –	 	riadi	 rokovanie	 zjazdu	 podľa	 rokovacieho	

po		riadku,	 programu	 a	 volebného	 poriadku	
zjazdu,	

	 –	 	zabezpečuje	 podmienky	 na	 prácu	 zjazdu,	
predkladá	návrhy	na	riešenie	problémov,

	 –	 	riadi	diskusiu	počas	rokovania	zjazdu,
	 –	 	udržiava	styk	s	ďalšími	pracovnými	orgánmi	

zjazdu,
	 –	 	prostredníctvom	 predsedajúceho	 zjazdu	

vedie	rokovanie	zjazdu,
	 –	 	určuje	hlavného	skrutátora	zjazdu.	

4.	 	Zjazd	Konfederácie	na	základe	návrhu	odboro
vých	zväzov	volí	pracovné	komisie:

	 a)	 mandátovú,
	 b)	 návrhovú,
	 c)	 volebnú.

	 	Za	členov	pracovných	komisií	Zjazdu	Konfederá
cie	môžu	byť	zvolení	iba	delegáti	zjazdu	s	rozho
dujúcim	hlasom,	pričom	odborový	zväz	môže	byť	
v	 každej	 komisii	 zastúpený	 iba	 jedným	 členom.	
Pracovné	 predsedníctvo	 zvoláva	 rokovanie	
komisie.	Komisia	volí	predsedu,	ktorý	riadi	jej	čin
nosť	a	zapisovateľa.	Komisia	rozhoduje	väčšinou	
hlasov	 všetkých	 členov.	 Z	 rokovania	 komisie	 sa	
spracuje	zápis,	ktorý	overí	predseda	komisie.	

5.	 	Mandátová	komisia,	ktorá	má	5	členov,	overuje	
platnosť	 mandátov	 delegátov	 s	 rozhodujúcim	
hlasom.	 Predkladá	 zjazdu	 správu	 o	 počte	 prí
tomných	delegátov	vždy	na	žiadosť	pracovného	
predsedníctva	každý	deň	rokovania	zjazdu.	

6.	 	Návrhová	komisia,	ktorá	má	7	členov,	prevezme,	
prerokuje	a	spracuje	všetky	písomné	pripomien
ky	a	návrhy	delegátov	zjazdu	k	prerokovávaným	
materiálom,	 ktoré	 predkladá	 ako	 návrhy	 uzne
sení	zjazdu	delegátom	zjazdu	na	schválenie.	

	
7.	 	Volebná	 komisia,	 ktorá	 má	 7	 členov,	 organi

zuje	 priebeh	 volieb	 podľa	 Volebného	 poriadku	
zjazdu,	spracúva	protokol	o	voľbách,	podpísaný	
všetkými	 členmi	 komisie	 a	 vyhlasuje	 výsledky	
volieb.

8.	 	Rokovania	 zjazdu	 sa	 zúčastňujú	 delegáti	
s	hla	som	 rozhodujúcim	 a	 hlasom	 poradným,	
pozvaní	 hostia,	 zamestnanci	 Kancelárie	 Konfe
derácie	 a	môžu	 sa	 na	 ňom	 zúčastniť	 aj	 zástup
covia	 masovokomunikačných	 prostriedkov	
a	pozorovatelia.	Pravidlá	pre	akreditáciu	zástup
cov	masovokomunikačných	prostriedkov	určuje	
Pracovné	 predsedníctvo	 Zjazdu	 Konfederácie.	
Zjazd	 môže	 rozhodnúť,	 že	 pri	 prerokovávaní	
niektorých	bodov	programu	bude	účasť	zástup
cov	masovokomunikačných	prostriedkov,	pozo
rovateľov,	 hostí	 a	 výnimočne	 aj	 zamestnancov	
Kancelárie	Konfederácie	vylúčená.

9.	 	Jednotlivé	body	rokovania	zjazdu	uvádza	pred
sedajúci	alebo	predkladateľ	materiálu.

10.	 	K	 jednotlivým	 bodom	 programu	 rokovania	
zjazdu	sa	po	ich	uvedení	otvára	diskusia,	v	ktorej	
delegáti	 môžu	 k	 prerokovávanej	 problematike	
vznášať	svoje	otázky,	pripomienky	a	stanoviská.	
Pracovné	 predsedníctvo	 môže	 určiť,	 že	 disku
sia	 sa	 uskutoční	 k	viacerým	 bodom	 programu	
súčasne,	 ak	 tieto	 spolu	 súvisia.	 Právo	 vystúpiť	
v	diskusii	 majú	 všetci	 delegáti	 zjazdu.	 Časový	
limit	vystúpenia	je	najviac	3	minúty,	pokiaľ	pra
covné	predsedníctvo	nerozhodne	inak.	V	diskusii	
k	jednotlivým	bodom	diskutujúci	vyjadruje	svoje	
stanovisko	 spravidla	 len	 raz.	 So	 súhlasom	 pra
covného	predsedníctva	môže	vystúpiť	aj	opako
vane.

Rokovací poriadok
Zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
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Základné farby
V layoute sa primárne používa základná
červená, čierna a biela farba. Farby sú

farebné systémy: pre ofsetovú tlač
CMYK a PANTONE, pre plotrovacie fólie
a dizajn HKS K a RAL a pre elektronické
médiá sú udané hodnoty RGB ako percentá.

Logotyp | Farby

Červená
CMYK: 0/100/100/0

Červená
Pantone 485 C

Červená
RGB: 196/1/9

Modrá
CMYK: 100/100/0/0

Modrá
Pantone 072 C

Modrá
RGB: 19/0/124

Čierna
CMYK: 0/0/0/100

Čierna
Pantone Black C

Čierna
RGB: 0/0/0

Biela
CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255
RAL: 9003
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1.	 	Volebný	 poriadok	 Zjazdu	 Konfederácie	 odbo
rových	 zväzov	 Slovenskej	 republiky	 (ďalej	 len	
Konfederácia)	 upravuje	 voľby	 členov	 orgánov	
a	funkcionárov	 Konfederácie.	 Priebeh	 volieb	
riadi	volebná	komisia,	ktorú	na	tento	účel	zvolia	
delegáti	zjazdu	s	rozhodujúcim	hlasom.

2.	 Delegáti	zjazdu	s	rozhodujúcim	hlasom	volia:
	 a)	 prezidenta	Konfederácie,
	 b)	 viceprezidenta	Konfederácie,
	 c)	 troch	revízorov	účtov.	

3.	 	Delegáti	 zjazdu	 s	 rozhodujúcim	 hlasom	 zastu
pujúci:

	 a)	 	výrobné	odborové	zväzy	volia	piatich	členov	
Predstavenstva	 Konfederácie	 zastupujúcich	
výrobné	odborové	zväzy.

	 b)	 	nevýrobné	 odborové	 zväzy	 volia	 štyroch	
členov	 Predstavenstva	 Konfederácie	 zastu
pujúcich	nevýrobné	odborové	zväzy.

4.	 	Za	 prezidenta	 Konfederácie	 a	 viceprezidenta	
Konfederácie	môže	byť	volený	člen	odborového	
zväzu	združeného	v	Konfederácii,	a	to	na	písom
ný	 návrh	 najmenej	 jednej	 pätiny	 členov	 Konfe
derácie,	podaný	do	30	dní	pred	konaním	Zjazdu	
Konfederácie	alebo	na	písomný	návrh	najmenej	
jednej	pätiny	prítomných	delegátov	zjazdu	Kon
federácie.

5.	 	Za	 členov	 Predstavenstva	 Konfederácie,	 zastu
pujúcich	 výrobné	 odborové	 zväzy,	 môžu	 byť	
volení	len	členovia	zastupujúci	výrobné	odboro
vé	zväzy.	Písomné	návrhy	predkladajú	do	30	dní	
pred	 konaním	 Zjazdu	 Konfederácie	 výrobné	
odborové	 zväzy	 alebo	 na	 Zjazde	 Konfederácie	
(na	 základe	 písomného	 návrhu	 jednej	 pätiny	
prítomných	 delegátov	 s	rozhodujúcim	 hlasom)	
delegáti	zjazdu	za	výrobné	odborové	zväzy.

	 	
6.	 	Za	 členov	 Predstavenstva	 Konfederácie,	 zastu

pu	júcich	 nevýrobné	 odborové	 zväzy,	 môžu	
byť	 volení	 len	 členovia	 zastupujúci	 nevýrobné	
odborové	 zväzy.	 Písomné	 návrhy	 predkladajú	
do	 30	dní	 pred	 konaním	 Zjazdu	 Konfederácie	

nevýrobné	odborové	zväzy	alebo	na	Zjazde	Kon
federácie	(na	základe	písomného	návrhu	jednej	
pätiny	 prítomných	 delegátov	 s	 rozhodujúcim	
hlasom)	delegáti	zjazdu	za	nevýrobné	odborové	
zväzy.

7.	 	Za	revízorov	účtov	môžu	byť	volení	iba	kandidá
ti	 s	eko	nomickým	 vzdelaním	 so	 zameraním	 na	
účtovníctvo	 a	 revíznu	 činnosť,	 a	 to	 na	 základe	
písomného	 návrhu	 člena	 Konfederácie,	 alebo	
písomného	 návrhu	 najmenej	 jednej	 pätiny	
prítomných	 delegátov	 zjazdu	 s	 rozhodujúcim	
hlasom.	

8.	 	Voľba	 prezidenta	 sa	 uskutočňuje	 tajným	 hlaso
vaním	 (zjazd	 môže	 rozhodnúť	 o	 aklamačnom	
spôsobe	hlasovania).	Hlasovacie	právo	patrí	dele
gátom	 zjazdu	 s	 rozhodujúcim	 hlasom.	 Vo		lebná	
komisia	 rozdá	 proti	 podpisu	 delegátom	 zjazdu	
s	 rozhodujúcim	 hlasom	 kandidačnú	 listinu,	 na	
ktorej	 sú	 uvedené	 mená	 kandidátov	 v	abeced
nom	 poradí	 podľa	 priezviska.	 Kandidačná	 listi
na	je	volebným	lístkom.	Delegáti	vyškrtnú	mená	
a	priezviská	 tých	 kandidátov,	 za	 ktorých	 nehla
sujú	a	ponechajú	neupravené	meno	a	priezvisko	
toho	kandidáta,	za	ktorého	hlasujú.	Ak	zostanú	
na	volebnom	lístku	neupravené	mená	viacerých	
kandidátov	 alebo	 volebný	 lístok	 bude	 upravený	
iným	spôsobom,	je	volebný	lístok	neplatný.

	 	Zvolený	 je	 ten	 kandidát,	 ktorý	 získal	 najviac	
hlasov,	pričom	súčasne	získal	nadpolovičnú	väč
šinu	hlasov	všetkých	prítomných	delegátov	s	roz
hodujúcim	 hlasom.	 Pokiaľ	 žiadny	 z	 kandidátov	
nezíska	 nadpolovičnú	 väčšinu	 hlasov	 všetkých	
prítomných	 delegátov,	 uskutoční	 sa	 druhé	 kolo	
volieb,	pričom	ako	kandidáti	postupujú	tí	dvaja	
z	kandidátov,	ktorí	v	prvom	kole	získali	najvyšší	
počet	hlasov.	Ak	sú	na	druhom	 mieste	s	 rovna
kým	počtom	hlasov	viacerí	kandidáti,	postupujú	
do	opakovaných	volieb	všetci.

	 	Pokiaľ	 nebude	 prezident	 Konfederácie	 zvolený	
ani	 v	 druhom	 kole	 volieb,	 Zjazd	 Konfederácie	
rozhodne	o	ďalšom	postupe.

Volebný poriadok
Zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
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11.	 	Na	 vystúpenie	 predrečníkov	 možno	 reagovať	
faktickou	pripomienkou,	ktorá	netrvá	dlhšie	ako	
jednu	minútu.

12.	 	Ak	 má	 niektorý	 delegát	 pozmeňovací	 návrh	
k	 predloženému	 materiálu,	 musí	 tento	 návrh	
predniesť.	 Súčasne	 je	 povinný	 pozmeňovací	
návrh	predložiť	príslušnej	komisii	písomne,	inak	
naň	nemožno	prihliadnuť.

13.	 	Predsedajúci	 ukončí	 diskusiu	 k	 príslušnému	
bodu	programu,	ak	už	do	diskusie	nie	je	prihlá
sený	žiadny	ďalší	delegát	s	pripomienkou	alebo	
stanoviskom,	ktoré	doposiaľ	neodznelo	alebo	ak	
o	skončení	diskusie	rozhodne	zjazd.	Po	ukončení	
diskusie	 už	 nemožno	 k	 príslušnému	 materiálu	
predkladať	pozmeňovacie	návrhy.

14.	 	Po	ukončení	diskusie	návrhová	komisia	sformu
luje	návrh,	ktorý	predloží	zjazdu	na	rozhodnutie.

15.	 	O	dokumentoch,	alebo	ich	častiach,	voči	ktorým	
neboli	 vznesené	 pozmeňovacie	 návrhy,	 sa	 hla
suje	 spoločne.	 Ak	 boli	 predložené	 pozmeňu	
júce	 návrhy,	 hlasuje	 sa	 najskôr	 o	 predloženom	
návrhu	 komisie.	 Na	 pozmeňovací	 návrh	 k	 Sta
novám	 a	k	Programu	 Konfederácie	 možno	 pri

hliadnuť	 iba	 vtedy,	 ak	 ho	 predložila	 najmenej	
1/5	delegátov	s	rozhodujúcim	hlasom.	Ak	návrh	
komisie	 nezíska	 potrebnú	 väčšinu,	 hlasuje	 sa	
postupne	 o	 jednotlivých	 pozmeňovacích	 návr
hoch	v	poradí,	v	akom	boli	predložené.	Na	záver	
sa	hlasuje	o	celom	dokumente.

16.	 	Zjazd	je	schopný	uznášania,	ak	je	prítomná	nad
polovičná	 väčšina	 delegátov	 s	 rozhodujúcim	
hlasom.	Rozhodnutie	je	prijaté,	ak	zaň	hlasova
la	 nadpolovičná	 väčšina	 prítomných	 delegátov	
s	rozhodu	júcom	hlasom,	ak	Stanovy	Konfederá
cie	 neurčujú	 inak.	 Ak	 za	 predložený	 návrh	 hla
suje	 zjavná	 väčšina	 delegátov,	 upúšťa	 sa	 od	
sčítania	hlasov.

	
17.	 	Z	 rokovania	 zjazdu	 sa	 vyhotovuje	 zápisnica,	

ktorú	 overuje	 prezident	 Konfederácie	 a	 dvaja	
poverení	 členovia	 Pracovného	 predsedníctva	
Zjazdu	Konfederácie.

18.	 	Tento	 rokovací	 poriadok	 nadobúda	 platnosť	
a	účinnosť	 jeho	 schválením	 delegátmi	 zjazdu	
Konfederácie	 10.	 11.	 2016.	 Týmto	 dňom	 stráca	
platnosť	 a	 účinnosť	 Rokovací	 poriadok	 zjazdu	
Konfederácie,	platný	od	15.	11.	2012.	

	

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
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9.	 	Ustanovenia	o	voľbe	prezidenta	Konfederácie	sa	
použijú	primerane	aj	na	voľbu:	

	 a)	 viceprezidenta	Konfederácie,
	 b)	 	členov	Predstavenstva	zastupujúcich	výrob

né	odborové	zväzy,
	 c)	 	členov	 Predstavenstva	 zastupujúcich	 nevý

robné	odborové	zväzy,
	 d)	 revízorov	účtov.

10.	 	Volebná	 komisia	 spracuje	 protokol	 o	 voľbách,	
ktorý	podpíšu	všetci	členovia	komisie.	Predseda	
volebnej	komisie	vyhlási	výsledky	volieb.

11.	 	Ak	 sa	 voľby	 funkcionárov	 alebo	 členov	 orgá
nov	 Konfederácie	 uskutočňujú	 v	 medzizjazdo
vom	obdo	bí	na	Sneme	Konfederácie,	použije	sa	
ten	to	Volebný	poriadok	Zjazdu	Konfederácie	pri
merane.

12.	 	Tento	 volebný	 poriadok	 nadobúda	 platnosť	
a	účinnosť	 jeho	 schválením	 delegátmi	 Zjazdu	
Konfederácie	 10.	 11.	 2016.	 Týmto	 dňom	 stráca	
platnosť	 a	účinnosť	 Volebný	 poriadok	 Zjazdu	
Konfederácie	platný	od	15.	11.	2012	.	

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
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	 Turbulentné	 prostredie	 u	 nás	 aj	 vo	 svete	 priná
ša	 do	 života	 ľudí	 veľkú	 mieru	 neistoty	 umocnenú	
nerovnomerným	prerozdeľovaním	bohatstva.	Bežné	
domácnosti	trpia	poklesom	príjmov	a	priepasť	medzi	
bohatými	a	chudobnými	je	najväčšia	za	posledných	
tridsať	rokov.

	 V	 súčasnosti,	 viac	 ako	 inokedy,	 čelíme	 novým	
výzvam,	 politickým	 zmenám,	 ako	 aj	 stále	 novším	
technológiám,	ktoré	pretvárajú	prostredie,	v	ktorom	
žijeme	a	pracujeme.	Odklon	od	sociálnej	spoločnosti	
k	úplnej	slobode	prináša	síce	väčšiu	voľnosť	názorov	
a	postojov,	ale	často	sa	zabúda	na	ľudí	a	ich	potreby.	
Všetky	zmeny	prinášajú	nové	možnosti,	modernizá
ciu,	uľahčujú	život,	zároveň	však	so	sebou	prinášajú	
aj	nové	formy	práce,	nedostatok	dôstojnej	práce	až	
chudobu.	

	 Sloboda,	konkurencieschopnosť,	voľný	trh,	kapi
tál,	tieto	slová	majú	zázračne	vyriešiť	všetky	problé
my.	 Majú	 zabezpečiť	 prosperitu	 a	 lepšiu	 budúcnosť,	
zachrániť	 hospodárstvo,	 zvýšiť	 zamestnanosť	 aj	
mzdy.	Zatiaľ	sme	však	svedkami	toho,	že	úplná	slobo
da	platí	len	pre	určité	skupiny,	zväčša	vysoko	posta
vených	jedincov	a	firmy.	Prosperita	sa	buduje	na	úkor	
bežných	 občanov.	 Ochrana	 tých	 najslabších	 ide	 do	
úzadia	a	ustupuje	požiadavkám	silnejších.	Sloboda,	
ktorá	 by	 bežným	 ľuďom	 mala	 zabezpečiť	 dôstojné	
životné	 podmienky	 a	 umožniť	 plnohodnotný	 život,	
sa	stráca	v	ťažkých	pracovných	pod	mienkach,	nedo
statku	voľného	času	a	v	neposlednom	rade	aj	nedo
statku	finančných	prostriedkov.

	 V	 kontexte	 udalostí	 tohto	 roka	 sa	 Konfederácia	
odborových	 zväzov	 Slovenskej	 republiky	 (ďalej	 len	
„KOZ	 SR“	 ako	 člen	 Európskej	 odborovej	 konfederá
cie	(ďalej	len	„EOK“)	musí	aktívne	zapájať	do	medzi
národných	 činností	 a	 jasne	 definovať	 svoj	 postoj.	
Tak	 ako	 u	nás,	 aj	 v	 Európskej	 únii	 (ďalej	 len	 „EÚ“),	
dezilúzia	 z	úsporných	 opatrení	 a	 škrtov	 vo	 verej
ných	 výdavkoch,	 rastúca	 nezamestnanosť,	 ako	 aj	
neschopnosť	 uspokojovať	 potreby	 ľudí	 sa	 obracia	
proti	 únii	 samotnej.	 EÚ	 a	jej	 členské	 krajiny	 musia	

začať	znova	konať	v	prospech	pracujúcich,	vytvoriť	
podmienky	 na	 spravodlivejšiu	 a	 rovnejšiu	 spoloč
nosť,	 investovať	 do	 kvalitných	 pracovných	 miest,	
dobrých	 verejných	 služieb	 a	 do	 reálnych	 možností	
pre	 život	 a	 zamestnanosť	 s	 dôrazom	 na	 mladých	
ľudí.

	 Európsky	 sociálny	 model	 je	 stále	 viac	 a	 viac	
spochybňovaný	 a	 jeho	 jednotlivé	 kontúry	 sa	 strá
cajú	 v	pozadí	 iných	 procesov	 (migrácia,	 globalizá
cia,	 honba	 za	 ziskom,	 koncentrácia	 a	 centralizácia	
bohatstva).

	 Jednou	 z	 najväčších	 výziev	 v	 nadchádzajúcom	
období	 budú	 nové	 formy	 práce,	 ktoré	 so	 sebou	 pri
náša	 Priemysel	 4.0	 spolu	 s	 digitalizáciou	 a	 roboti
záciou.	Zvyšovanie	využívania	technológií	so	sebou	
prinesie	väčšiu	nerovnosť,	naruší	trh	práce	a	prehĺbi	
nespravodlivé	prerozdeľovanie	bohatstva.	Dopyt	po	
vysokokvalifikovaných	zamestnancoch	bude	rýchlo	
narastať,	zatiaľ	čo	ponuky	práce	pre	menej	kvalifiko
vaných	robotníkov	bude	stále	menej.
	 V	 dôsledku	 nesúladu	 systému	 vzdelávania	
s	vývojom	 na	 trhu	 práce,	 jeho	 nízkej	 pružnosti	 na	
meniace	sa	podmienky	v	hospodárstve,	aj	Slovenská	
republika	(ďalej	len	„SR“)	zápasí	s	nedostatkom	kva
lifikovanej	pracovnej	sily.	

	 Závažným	 faktorom	 ovplyvňujúcim	 podobu	
trhu	práce	je	a	bude	globalizácia.	Celosvetový	počet	
migrujúcich	ľudí,	ktorí	si	hľadajú	prácu,	narástol	za	
posledných	25	rokov	o	viac	ako	polovicu.	Aj	na	priek	
tomu,	že	sú	súčasťou	trhov	práce	tých	krajín,	v	kto
rých	 dostali	 povolenie	 na	 prácu	 alebo	 azyl,	 či	 ob
čianstvo,	 často	 na	 sebe	 pociťujú	 dôsledky	 vysokej	
nezamestnanosti	 a	absentujúcej	 sociálnej	 ochrany,	
nehovoriac	o	xenofóbii	a	rasizme.

	 Vo	svetových	pomeroch	je	polovica	pracujúcich	
zamestnaná	 v	 neformálnej	 ekonomike.	 Aj	 napriek	
tomu,	že	tento	problém	je	najvypuklejší	v	krajinách	
tretieho	 sveta,	 je	 súčasťou	 sociálnoekonomického	
vývoja	aj	vo	vyspelých	priemyselných	krajinách	vrá

Program KOZ SR na roky 2016 – 2020
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	 1.5	KOZ	 SR	 bude	 požadovať	 vytvorenie	 prime
raného	 a	 vyváženého	 daňovoodvodového	 systé
mu,	ktorý	zabezpečí	nižšie	zaťaženia	miezd	a	vyššie	
čisté	mzdy,	pri	zachovaní	kvalitných	služieb	poskyto
vaných	občanom.		

	 1.6	KOZ	 SR	 bude	 presadzovať,	 aby	 vláda	 SR	 na	
bá	ze	tripartity	vyriešila	problém	statusu	a	odmeňo
vania	 zamestnancov	 štátnej	 a	 verejnej	 správy.	 Za	
prioritu	 v	tejto	 oblasti	 považuje	 spracovanie	 novej	
koncepcie	 od	meňovania,	 ktorá	 bude	 spravodlivou	
a	motivujúcou	pre	všetkých	zamestnancov,	ktorí	pra
cujú	v	týchto	sférach.	

	 1.7	KOZ	 SR	 bude	 podporovať	 opatrenia	
smeru	júce	 do	 oblasti	 ochrany	 občanov	 Slovenskej	
republiky	 pred	 chudobou	 a	 sociálnym	 vylúčením	
a	presadzovať	 aktívne	 politiky	 zamerané	 na	 preko
nanie	 chudoby,	 posilnenie	 podpory	 mladých	 rodín	
s	 deťmi,	 zvýšenie	 konkrétnych	 štátnych	 sociálnych	
dávok	 zlepšujúcich	 schopnosť	 rodín	 poskytnúť	
deťom	potrebné	hmotné	a	sociálne	zázemie.

	 1.8	KOZ	 SR	 bude	 naďalej	 klásť	 osobitný	 dôraz	
na	skvalitňovanie	systému	dôchodkového	zabezpe
čenia	a	presadzovať	návrhy	v	súlade	so	schváleným	
materiálom	 KOZ	 SR	 „Základné	 princípy	 KOZ	 SR	 pre	
definovanie	 postojov	 k	 dôchodkovému	 systému	 SR	
a	k	jeho	prípadným	zmenám“:

	 1.9	KOZ	SR	bude	presadzovať	opatrenia	zame
rané	 na	 skvalitnenie	 poskytovanej	 zdravotnej	 sta
rostlivosti	 a	zabezpečenie	 primeranej	 zdravotnej	
starostlivosti	všetkým	skupinám	obyvateľstva	a	opa
trenia	smerujúce	do	oblasti	sociálnym	služieb.

	 1.10	 	 KOZ	 SR	 bude	 presadzovať	 opatrenia	 na	
zlepšenie	situácie	v	oblasti	vysokého	a	regionálneho	
školstva	vrátane	systémových	zmien	v	oblasti	vzde
lávania	a	financovania	školstva.	

2.		 ZAMESTNANOSŤ

	 2.1	 KOZ	 SR	 bude	 podporovať	 vytváranie	 väč
šieho	 množstva	 kvalitných	 pracovných	 miest	
a	požadovať	 prijímanie	 efektívnych	 nástrojov	 rastu	
zamestnanosti,	 tvorbu	 dôstojne	 platených	 pracov
ných	 miest	 a	 zame	dzenie	 neštandardných	 foriem	
práce.

	 2.2	KOZ	SR	bude	v	rozsahu	svojich	kompetencií	
intenzívne	 dohliadať	 nad	 stavom	 pracovných	 pod
mienok	tak,	aby	boli	eliminované	vplyvy	nebezpeč
ných	 a	škodlivých	 faktorov	 pracovného	 procesu	
a	pracovného	prostredia	na	zamestnancov.	

	 2.3	 KOZ	 SR	 bude	 pokračovať	 v	 intenzívnych	
rokovaniach	 a	 spolupráci	 v	 oblasti	 bezpečnosti	
a	ochrany	zdravia	pri	práci	s	orgánmi	štátnej	správy,	
zamestnávateľskými	zväzmi	a	združeniami	s	cieľom	
neustále	 zlepšovať	 pracovné	 podmienky	 zamest
nancov.	

	 2.4	 KOZ	 SR	 bude	 vyvíjať	 aktivity	 smerujúce	 do	
oblasti	zachovania	práv	odborov	vo	výkone	odboro
vej	kontroly	nad	dodržiavaním	podmienok	bezpeč
nosti	a	ochrany	zdravia	pri	práci,	ktorá	je	uzákonená	
v	platnej	legislatíve.	

3.		 TRANSPARENTNÁ	ODBORÁRSKA	POLITIKA

	 3.1	 Trvalý	 pokles	 úrovne	 členskej	 základne	 je	
nevyhnutné	 zastaviť.	 Potrebujeme	 silnú	 členskú	
základňu	pre	realizáciu	našej	ambície,	pre	efektívny	
sociálny	 dialóg,	 preto	 je	 riešenie	 odborovej	 organi
zovanosti	pre	KOZ	SR	životne	dôležité.	V	tejto	oblasti	
bude	KOZ	SR	plniť	najmä	metodickú	a	koordinačnú	
činnosť	 v	 intenciách	 záverov	 Európskej	 odborovej	
konfederácie.

	 3.2	 KOZ	 SR	 bude	 koordinovať	 svojich	 členov	
v	ich	 organizačnom	 úsilí	 tak,	 že	 sprostredkuje	 vzá
jomnú	výmenu	úspešných	a	inovatívnych	postupov,	
týkajúcich	 sa	 získavania	 mladých	 členov,	 udržania	
a	stabilizácie	pôvodnej	členskej	základne.	

	 3.3	 KOZ	 SR	 musí	 zvýšiť	 akčnosť	 a	 reálny	 vplyv	
odborov	na	procesy	prebiehajúce	najmä	v	sociálno
eko	nomickej	 a	 sociálnopolitickej	 oblasti	 života	
spoločnosti.	 Za	 tým	 účelom	 vypracuje	 vlastnú	 pre
myslenú	 a	samostatnú	 odborovú	 politiku,	 ktorej	
výsledkom	 bude	 jej	 transformácia	 na	 modernú	
európsku	 odborovú	 centrálu,	 ktorej	 súčasťou	 budú	
akcieschopné	 a	 všeobecne	 rešpektované	 odborové	
zväzy.

	 3.4	 KOZ	 SR	 posilní	 svoje	 postavenie	 relevant
ného	sociálneho	subjektu	chrániaceho	a	presadzu
júceho	 záujmy	 viac	 ako	 2	 miliónov	 zamestnancov	
v	 Slovenskej	 republike	 tým,	 že	 personálne	 zloženie	
a	 štruktúra	 KOZ	 SR	 musia	 vytvoriť	 predpoklad	 pre	

tane	SR.	Neformálna	ekonomika	sa	v	podmienkach	
SR	 prejavuje	 vo	 viacerých	 podobách,	 či	 už	 v	 daňo
vých	„optimalizáciách“	firiem,	ale	hlavne	v	znižova
ní	 pracovných	 štandardov	 vrátane	 neadekvátneho	
ohodnotenia	 práce,	 v	nízkych	 sociálnych	 štandar
doch	a	nízkej	ochrane	zdravia	pri	práci.

	 Pracujúci	ľudia	sú	stále	viac	vystavovaní	a	zaťa
žovaní	psychosociálnymi	tlakmi	a	prejavuje	sa	u	nich	
stres	až	úplná	vyčerpanosť.	Vznikajú	doposiaľ	nepo
znané	choroby	z	povolania	a	rastú	pracovné	úrazy.	
Každoročne	 svetovo	 zahynú	 pri	 plnení	 pracovných	
povinností	 milióny	 pracovníkov,	 choroby	 z	povo
lania	 sa	 stávajú	 ťažkým	 bremenom	 sociálnych	
a	ekonomických	strát	pre	zamestnancov,	zamestná
vateľov,	ako	aj	systémov	sociálnej	ochrany.

	 Najväčšou	 výzvou	 odborov	 u	 nás	 aj	 vo	 svete	
je	 obhájiť	 svoje	 miesto	 silného	 sociálneho	 partne
ra	 a	garanta,	 posilniť	 vlastnú	 atraktivitu	 a	opod
statnenosť,	 zvýšiť	 participáciu	 pracujúcich	
v	od	bo	roch	 a	 osloviť	 najmä	 nové	 generácie	 ľudí	
vy	rastajúce	 s	modernými	 technológiami.	 Okrem	
zvy	šovania	vlastnej	atraktivity	musia	odbory	zaujať	
jasné	stanovisko,	ako	fungovať	v	nových	svetových	
podmien	kach,	 ako	 zabezpečiť	 ochranu	 najslabších	
a	zabezpečiť	tým	zlepšenie	života	pre	všetkých.

	 Konfederácia	 odborových	 zväzov	 Slovenskej	
republiky	 pre	 nasledujúce	 štyri	 roky	 prijala	 nasle
dujúci	hodnotový	systém,	ktorý	bude	v	novom	pro
gramovom	období	presadzovať,	napĺňať,	obhajovať	
a	chrániť.

HODNOTOVÝ SYSTÉM KOZ SR

1.	 SOCIÁLNY	ŠTÁT
	 •	 	Prednosť	 sociálnych	 práv	 pred	 ekonomic

kými	slobodami
	 •	 	Ekonomika	 pre	 ľudí,	 nie	 ľudia	 pre	 ekono

miku
	 •		 Kvalitné	verejné	služby
	 •		 Sociálna	spravodlivosť	

2.		 ZAMESTNANOSŤ
	 •		 	Rast	zamestnanosti	–	zachovanie	existujú

cich	a	tvorba	nových	pracovných	pozícií
	 •	 	Podmienky	 zamestnávania	 a	 ochrana	

zamestnancov	na	pracovisku
	 •	 	Skvalitňovanie	 podmienok	 BOZP	 na	 pra

covisku

3.		 TRANSPARENTNÁ	ODBORÁRSKA	POLITIKA
	 •		 	Intenzívnejšie	zapojenie	odborov	do	rieše

nia	otázok	týkajúcich	sa	občanov	SR	
	 •		 Ochrana	odborov	u	zamestnávateľa
	 •	 	Stabilizácia	 a	 rozširovanie	 členskej	 zá	

kladne
	 •		 	Posilnenie	 regionálnej	 odborárskej	 poli

tiky
	 •	 	Solidarita	a	jednota	odborov	na	národnej	

úrovni

4.		 SOCIÁLNY	DIALÓG
	 •	 	Posilňovanie	 vplyvu	 a	 angažovanosti	

odborov	na	riadení	štátu
	 •	 	Kvalitné	a	efektívne	kolektívne	vyjednáva

nie

5.		 	SOLIDARITA	A	JEDNOTA	ODBOROV	NA	MEDZI
NÁRODNEJ	ÚROVNI

1.	 SOCIÁLNY	ŠTÁT

	 1.1	KOZ	 SR	 bude	 presadzovať,	 aby	 Slovenská	
republika	 bola	 sociálnym	 štátom	 fungujúcom	 na	
princípoch	trvale	udržateľného	rastu,	plnej	zamest
nanosti,	 dobrých	 pracovných	 miestach,	 spravodli
vom	 odmeňovaní,	 kvalitných	 verejných	 službách,	
spravodlivom	 zdaňovaní	 a	 sociálnej	 spravodlivosti	
pri	rešpektovaní	základných	práv,	rovnosti,	sociálnej	
solidarity	a	súdržnosti.	

	 1.2	KOZ	 SR	 bude	 prostredníctvom	 členstva	
v	Hospodárskej	 a	 sociálnej	 rade	 Slovenskej	 repub
liky	 presa	dzovať	 a	 podporovať	 legislatívne	 zmeny	
smerujúce	 ku	 zlepšovaniu	 všeobecne	 záväzných	
právnych	 predpisov	 v	 sociálnej	 a	 pracovnoprávnej	
oblasti.	

	 1.3	KOZ	 SR	 bude	 presadzovať	 spravodlivejšie	
prerozdeľovanie	 bohatstva	 a	 stav,	 pri	 ktorom	 bude	
rast	 miezd	 zohľadňovať	 rast	 produktivity	 práce	
s	cieľom	 priblížiť	 sa	 ku	 mzdám	 vyspelých	 krajín	
Európskej	únie.	

	 1.4	KOZ	 SR	 bude	 požadovať	 rast	 minimálnej	
mzdy	s	dôrazom	na	jej	sociálny	rozmer,	a	to	na	takej	
úrovni,	aby	zabezpečovala	dôstojnú	životnú	úroveň.	
Minimálna	mzda	v	čistom	vyjadrení	musí	presaho
vať	 hranicu	 rizika	 chudoby	 a	 mala	 by	 dosahovať	
minimálne	60	%	priemernej	mzdy.	

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
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Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Rezolúcia VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky 

	 My,	 delegáti	 VIII.	 zjazdu	 Konfederácie	 odbo
rových	 zväzov	 SR	 si	 uvedomujeme	 náš	 záväzok	
a	 naše	 poslanie	 prispievať	 k	 zlepšovaniu	 životnej	
úrovne	občanov	SR.	

	 V	 súčasnosti,	 viac	 ako	 inokedy,	 čelíme	 novým	
výzvam,	 politickým	 a	 technologickým	 zmenám,	
ktoré	 pretvárajú	 prostredie,	 v	 ktorom	 žijeme	 a	 pra
cujeme.	 Tieto	 zmeny	 a	 výzvy	 prinášajú	 so	 sebou	
nielen	nové	formy	pracovných	vzťahov,	nedostatok	
dôstojnej	práce,	ale	častokrát	aj	chudobu	až	sociálne	
vylúčenie.	V	takomto	prostredí	je	nevyhnutné	vrátiť	
sa	 k	 hodnotám	 sociálnej	 spoločnosti	 a	 posilniť	 náš	
hodnotový	systém.	Aj	Program	KOZ	SR	na	roky	2016	
–	2020	 je	založený	na	piatich	základných	pilieroch,	
a	to:	
 • Sociálny štát
 • Zamestnanosť
 • Transparentná odborárska politika
 • Sociálny dialóg
 •  Solidarita a jednota odborov na národnej  

a medzinárodnej úrovni. 

	 Ako	moderné	európske	odbory	musíme	priblížiť	
podmienky	slovenských	pracujúcich	k		podmienkam	
vyspelých	európskych	krajín	a	zabezpečiť	tak	dôstoj
ný	život	pre	všetkých.

	 My,	delegáti	VIII.	zjazdu	Konfederácie	odboro
vých	zväzov	SR	,	preto	vyzývame	vládu	a	zamest
návateľov:

ku	kvalitným	verejným	službám,	ktoré
	 –	 	prispejú	k	výkonu	verejnej	správy	nezávislej	

od	politickej	moci,
	 –	 	zabezpečia,	že	občan	a	jeho	životná	úroveň	

budú	 dôležitejšie	 ako	 makroekonomické	
ukazovatele,	 verejné	 financie	 a	 podnika
teľské	prostredie,

	 –	 	zabezpečia	 spravodlivé	 zdaňovanie	 a	 pre
rozdeľovanie	vytvoreného	bohatstva,

	 –	 	zabezpečia	 efektívnu	 sociálnu	 ochranu	 pre	
všetkých,

	 –	 	zabezpečia	 adekvátnu	 zdravotnú	 starostli
vosť	pre	všetkých,

	 –	 	zabezpečia	 rozvoj	 školstva,	 ako	 aj	 dôstojné	
postavenie	zamestnancov	rezortu,

ku	konštruktívnemu	sociálnemu	dialógu,	ktorý
	 –	 rešpektuje	odborové	práva	a	slobody,
	 –	 	garantuje	 postavenie	 odborov	 ako	 sociál

neho	 partnera	 na	 tripartitnej	 a	 bipartitnej	
úrovni,	

	 –	 	zabezpečí	 v	 systéme	 tvorby	 návrhov	 legis
latívnych	 noriem	 participáciu	 odborov	 už	
v	štádiu	ich	prípravy,

	 –	 	vytvorí	 podmienky	 na	 zvyšovanie	 zamest
nanosti	 postavené	 na	 kvalitných	 pracov
ných	 miestach	 a	 dôstojných	 pracovných	
podmienkach,

k	rastu	mzdovej	úrovne	a	spravodlivému	kolektív
nemu	vyjednávaniu,	ktoré
	 –	 	zvýšia	 dosiahnuté	 štandardy	 zamestnáva

nia	a	ochrany	zamestnanca	na	pracovisku,	
	 –	 	uplatnia	princípy	rodovej	rovnosti	a	rovnosti	

príležitostí,
	 –	 	zabezpečia,	 že	 reálne	 mzdy	 porastú	 nielen	

zohľadnením	 rastu	 životných	 nákladov,	 ale	
predovšetkým	 vo	 vzťahu	 k	 rastúcej	 produk
tivite	práce,

	 –	 	odstránia	 príjmové	 nerovnosti	 a	 prehlbujú
cu	sa	nivelizáciu	platov	a	miezd	vo	verejnom	
a	súkromnom	sektore,	

	 –	 	zvýšia	 mzdovú	 úroveň	 tak,	 aby	 sa	 priblížila	
k	vyspelým	európskym	štátom.

Zdôrazňujeme, že budeme obhajovať práva 
a	postavenie pracujúcich a presadzovať pribli-
žovanie k európskym štandardom vo všetkých 
oblastiach života.

Rezolúcia 
VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

efektívnu	 implementáciu	 jej	 programových	 prio
rít	 a	flexibilitu	 jej	 činnosti	 z	pohľadu	 používaných	
foriem	 práce	 vrátane	 informatizácie	 na	 všetkých	
úrovniach	jej	činnosti.

	 3.5	 KOZ	 SR	 spracuje	 efektívnu	 marketingovú	
a	komunikačnú	 stratégiu	 vrátane	 štúdie	 jej	 realizo
vateľnosti.	Vytvorí	ečasopis	konfederácie	s	predpo
kladanou	kontinuálnou	a	aktívnou	účasťou	všetkých	
odborových	zväzov	a	ich	členov	na	jeho	tvorbe.

	 3.6	 KOZ	 SR	 bude	 presadzovať	 zabezpečenie	
sociál	neho,	 ekonomického	 rozvoja	 a	 realizácie	
zásad	 solidarity,	 jednoty	 a	 angažovanosti	 odbo
rov,	 transparentnosti	 odborovej	 politiky	 vo	 vzťahu	
k	občanom,	zamestnancom	a	vlastným	členom.

	 3.7	 KOZ	 SR	 bude	 presadzovať	 rovnaké	 pod
mienky	 bez	 akejkoľvek	 diskriminácie	 podľa	 pohla
via.	 Ženy	 a	muži	 majú	 právo	 na	 rovnakú	 mzdu	 za	
rovnakú	 prácu,	 alebo	 za	 prácu	 rovnakej	 hodnoty.	
A	tiež	bude	pre	sa	dzovať	zosúladenie	medzi	pracov
ným	a	rodinným	životom.	

4.		 SOCIÁLNY	DIALÓG

	 4.1	 KOZ	 SR	 bude	 presadzovať	 väčšie	 zapojenie	
sociálnych	 partnerov	 do	 rozhodovania	 o	 sociál
nych	 a	zamestnaneckých	 otázkach.	 KOZ	 SR	 bude	
presadzovať	intenzívnejšie	a	efektívnejšie	zapojenie	
sociálnych	 partnerov	 do	 prípravy	 a	 implementácie	
sociálnych	 politik	 zamestnanosti	 na	 všetkých	 úrov
niach.

	 4.2	KOZ	SR	bude	požadovať	zo	strany	vlády	Slo
venskej	republiky	zodpovedajúcu	politickú,	finančnú	
a	aj	 administratívnu	 podporu	 sociálneho	 dialógu.	
Osobitnú	pozornosť	bude	venovať	zhoršujúcemu	sa	
podinvestovaniu	sektorového	sociálneho	dialógu.	

	 4.3	 KOZ	 SR	 posilní	 koordináciu	 kolektívne
ho	 vy	jednávania	 tak,	 aby	 ústredným	 referenčným	
bodom	pre	vyjednávanie	rastu	príjmov	bolo	zabez
pečenie	 zásady,	 aby	 príjmy	 zamestnancov	 odrážali	
ich	 podiel	 na	 raste	 produktivity	 s	 garanciou	 rastu	
reálnej	mzdy.

	 4.4	 KOZ	 SR	 bude	 chrániť	 práva	 kolektívneho	
vyjednávania	vrátane	práva	na	štrajk	a	bude	vystu
povať	proti	decentralizácii	kolektívneho	vyjednáva
nia.	

5.	 	SOLIDARITA	A	JEDNOTA	ODBOROV	NA	MEDZI
NÁRODNEJ	ÚROVNI

 5.1	 KOZ	 SR v oblasti medzinárodnej spolupráce 
zabezpečí vyššiu mieru koordinácie činností jej zástup-
cov v jednotlivých výboroch, komisiách a rôznych ad 
hoc pracovných skupinách. Posilní spätnú väzbu z jed-
notlivých aktivít tak, aby bola spôsobilá vyhodnotiť ich 
prínos pre činnosť Konfederácie a členských odboro-
vých zväzov. 

	 5.2	 KOZ	 SR	 podporí	 iniciatívu	 EOK,	 ktorá	 sa	
týka	 práva	 organizovaných	 zamestnancov	 realizo
vať	 podujatia	 na	 medzinárodnej	 úrovni.	 Ide	 najmä	
o	medzinárodné	 právo	 na	 štrajk,	 ktoré	 umožní	
odborom	 rokovať	 s	podnikmi	 z	 rovnakej	 rokovacej	
pozície.

Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
  Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
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Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Uznesenie VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky 

VIII.	 zjazd	 Konfederácie	 odborových	 zväzov	
Slovenskej	republiky	(ďalej	len	„KOZ	SR“)

I.	 berie	na	vedomie

	 1.	 	Správu	 Mandátovej	 komisie	 VIII.	 zjazdu	
KOZ	SR	predloženú	za	1.	a	2.	deň	rokovania	
zjazdu

	 2.	 	vystúpenia	 hostí	 a	 predsedov	 poradných	
orgánov	KOZ	SR

II.	 schvaľuje

	 1.	 	Pracovné	 predsedníctvo	 VIII.	 zjazdu	 KOZ	 SR	
v	zložení:

	 	 	pp.	 Jozef	 Kollár,	 Slavomír	 Manga,	 Marta	
Brodzianska,	 Emil	 Machyna,	 Jozef	 Škrobák,	
Jozef	Zadňan,	 	František	Zaparanik,	Marián	
Magdoško,	 Mária	 Mayerová,	 Pavel	 Ondek,	
Anton	Szalay

	 2.	 Program	rokovania	VIII.	zjazdu	KOZ	SR

	 3.	 Pracovné	komisie	VIII.	zjazdu	KOZ	SR:	
	 	 mandátová	komisia	v	zložení:	
	 	 	pp.	 Stanislav	 Biroš,	 Dagmar	 Hrnčiarová,	

Ľudevít	Páleník,	Ján	Prekop,	Zita	Verčíková
	 	 návrhová	komisia	v	zložení:	
	 	 	pp.	 Stanislav	 Bohunický,	 Stanislav	 Ľupták,	

Ľudevít	 Mikloš,	 Igor	 Neumann,	 Ivan	 Šóš,	
Iveta	Vrábelová

	 	 volebná	komisia	v	zložení:	
	 	 	pp.	Anton	Andel,	Marta	Božková,	Jozef	Bóna,	

Ivana	 Gallová,	 Miroslav	 Habán,	 Jozefína	
Matkovičová,	Peter	Popelár

	 4.	 	Správu	 o	 činnosti	 KOZ	 SR	 	 vyhodnotenie	
plnenia	Programových	téz	KOZ	SR	od	VII.	do	
VIII.	zjazdu	KOZ	SR

	 5.	 	Vyhodnotenie	plnenia		uznesenia	VII.	zjazdu	
KOZ	SR,

	 6.	 	Hospodárenie	KOZ	SR	od	VII.	do	VIII.	zjazdom	
KOZ	SR,

	 7.	 	Správu	o	činnosti	revízorov		účtov	KOZ	SR	od	
VII.	do	VIII.	zjazdu	KOZ	SR,

	 8.	 	Stanovy	 Konfederácie	 odborových	 zväzov	
Slovenskej	republiky,

	 9.	 Rokovací	poriadok	zjazdu	KOZ	SR,

	 10.	 Volebný	poriadok	zjazdu	KOZ	SR,

	 11.	 Program		KOZ	SR	na	roky	2016		2020,

	 12.	 Rezolúciu	VIII.	zjazdu	KOZ	SR

	 13.		Viceprezidentku	 KOZ	 SR	 za	 podpredsedu	
Hospodárskej	a	sociálnej	rady	SR

III.	 zvolil

	 1.	 	za	prezidenta	KOZ	SR	
	 	 Jozefa	Kollára	(SLOVES)

	 2.	 	za	viceprezidentku	KOZ	SR	
	 	 Moniku	Uhlerovú	(OZ	PŠaV	na	Slovensku)

	 3.	 	za	členov	Predstavenstva	KOZ	SR	zastupujú
cich	výrobné	odborové		zväzy:	

	 	 Martu	Brodziansku	 Integrovaný	OZ	
	 	 Emila	Machynu	 OZ	KOVO
	 	 Jozefa	Škrobáka	 OZ	PBGN
	 	 Jozefa	Zadňana	 OZ	pracovníkov	
	 	 	 	 obchodu	a	CR
	 	 Františka	Zaparanika	 OZŽ

Uznesenie
VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
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Dokumenty VIII. zjazdu KOZ SR
Uznesenie VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky 

											4.	 	za	členov	Predstavenstva	KOZ	SR	zastupujú
cich	nevýrobné	odborové	zväzy:

	 	 Mariána	Magdošku	 OZ	polície	v	SR
	 	 Máriu	Mayerovú	 SLOVES
	 	 Pavla	Ondeka	 OZ	školstva	a	vedy
	 	 	 	 na	Slovensku
	 	 Antona	Szalaya	 SOZ	zdravotníctva	
	 	 	 	 a	soc.	služieb

	 5.	 za	revízorov	účtov:
	 	 Katarínu	Krastenicsovú	 OZ	KOVO	
	 	 Katarínu	Pecušovú	 OZ	 školstva	 a	 vedy
	 	 	 	 na	Slovensku
	 	 Boženu	Vytřísalovú	 OZŽ

IV.	 ukladá
	
	 1.	 Prezidentovi	Konfederácie
	 	 	vydať	 dokumenty	 VIII.	 zjazdu	 Konfederácie	

a	zaslať	odborovým	zväzom
	 	 T:	december	2016	
	 	 Z:	prezident	KOZ	SR

	 2.	 Delegátom	zjazdu	
	 	 	informovať	 členskú	 základňu	 o	 priebehu	

a	záveroch	VIII.	zjazdu	Konfederácie
	 	 T:	do	31.1.2017	 	 	 	 	
	 	 Z:		delegáti

	 3.	 Prezidentovi	Konfederácie
	 	 	hľadať	spôsoby	rozlíšenia	člena	odborov	od	

nečlena
	 	 T:	priebežne	
	 	 Z:	prezident	KOZ	SR,	predstavenstvo	KOZ	SR

	 4.	 Snemu	Konfederácie
	 	 	priebežne	 stanovovať	 úlohy	 na	 napĺňanie	

Programu	KOZ	SR	2016	–	2020	schváleného	
Zjazdom	Konfederácie

	 	 T:	priebežne	
	 	 Z:	prezident	KOZ	SR

	 5.	 	Rade	 predsedov	 odborových	 zväzov	 Kon
federácie

	 	 	Realizovať	 prenos	 informácií	 o	 činnosti	
Konfederácie	 do	 odborových	 zväzov	 a	 ich	
základných	organizácií

	 	 T:	priebežne	
	 	 Z:	prezident	KOZ	SR	a	predsedovia	OZ	

	 6.	 Predstavenstvu	Konfederácie
	 	 	zabezpečiť	realizáciu	Programu	KOZ	SR	2016	

–	2020	v	zmysle	uznesenia	IV.	bod	4
	 	 T:	priebežne	
	 	 Z:	prezident	KOZ	SR

	 7.	 Prezidentovi	KOZ	SR
	 	 	napĺňať	 a	 navonok	 prezentovať	 obsah	

Rezolúcie	VIII.	zjazdu	KOZ	SR
	 	 T:	trvalý	
	 	 Z:	prezident	KOZ	SR,	odborové	zväzy	KOZ	SR

	 8.	 Viceprezidentke	KOZ	SR	
	 	 	koordinovať	činnosť	KOZ	SR	v	oblasti	sociál

neho	 dialógu	 s	 vládou	 SR	 a	 zamestnáva
teľmi,	 vrátane	 kolektívneho	 vyjednávania	
Kolektívnej	 zmluvy	 vyššieho	 stupňa	 pre	
štátnu	a	verejnú	službu

	 	 T:	trvalý	
	 	 Z:	viceprezidentka	KOZ	SR

	 9.	 Členom	KOZ	SR
	 	 	V	 spolupráci	 s	 Konfederáciou	 koordinovať	

aktivity	 a	 projekty	 zamerané	 na	 stabilizá
ciu	 členskej	 základne	 a	 získavanie	 nových	
členov	so	zameraním	najmä	na	mladú	gene
ráciu

	 	 T:	trvalý	
	 	 Z:	predsedovia	OZ
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