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Preambula
Nový odborový zväz polície (ďalej len „NOZP”) je dobrovoľným odborovým združením terajších
príslušníkov Policajného zboru, bývalých príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú poberateľmi
výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku (ďalej len „príslušník zboru vo
výslužbe”) a iných zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „zamestnanec
ministerstva vnútra”).
Základným poslaním NOZP je združovať zamestnancov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich
pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s
vykonávaním štátnej služby v služobnom pomere, zamestnania a povolania. NOZP chápe svoje
poslanie ako príspevok k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý
zamestnanec mohol viesť zmysluplný život za plného rozvíjania osobnosti a schopností so zárukou
ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti. NOZP vo svojej činnosti
vychádza z týchto základných a odborových práv:
a) právo pre všetkých zamestnancov a príslušníkov štátnej služby zakladať a vstupovať do
organizácií na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov a príslušníkov štátnej
služby bez predchádzajúceho súhlasu štátnych orgánov, zamestnávateľov alebo iných subjektov,
b) právo odborov na ochranu pred pozastavením, obmedzením, alebo rušením zo strany štátnych
orgánov, zamestnávateľov alebo iných subjektov,
c) právo na nedotknuteľnosť odborového majetku, informácií, dát a korešpodencie,
d) právo na ochranu členov odborov pred ich diskrimináciou zo strany štátnych orgánov,
zamestnávateľov alebo akýchkoľvek iných subjektov,
e) právo na ochranu odborových zástupcov a členov odborov pred diskrimináciou alebo
akýmkoľvek iným postihom za výkon odborových alebo iných práv,
f) právo podnikať právne kroky na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov členov odborov a
ich odborových zástupcov,
g) právo vykonávať odborovú činnosť na pracoviskách,
h) právo odborov na vyjednávanie o podmienkach zamestnávania, úprave sociálnych, platových,
životných a pracovných podmienok,
i) právo odborov na informácie a konzultácie o rozvoji, perspektívach a výsledkoch činnosti
zamestnávateľa,
j) právo odborárskej solidarity,
k) právo odborov na vyjadrovanie postojov a stanovísk k ekonomickým a sociálnym záujmom
členov,
l) právo na zverejňovanie názorov odborov v masovokomunikačných prostriedkoch, na vydávanie
vlastnej tlače a na rozširovanie informácií o postojoch a činnosti odborových orgánov,
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m) právo členov odborov na odborové vzdelávanie,
n) právo odborov zakladať a vstupovať do odborových konfederácií a do medzinárodných
odborových organizácií.
NOZP vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, ako aj z právnych predpisov, ktoré upravujú
odborové, hospodárske, sociálne i kultúrne práva, z medzinárodných zmlúv, dohôd, dohovorov,
deklarácií, konvencií a iných dokumentov súvisiacich s odborovou slobodou a pôsobnosťou
odborových organizácií.
Čl. I
Názov a sídlo NOZP
1. Nový odborový zväz polície je odborovou organizáciou podľa § 9a zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Má názov Nový odborový zväz polície, ako
skratku používa NOZP. NOZP je slobodná, samostatná, dobrovoľná, otvorená, nadstranícka,
nezávislá a demokratická organizácia členov, ktorí sa v ňom združili na ochranu a presadzovanie
svojich záujmov.
2. NOZP je právnickou osobou so sídlom Kuzmányho č. 8, Košice 040 01 s pôsobnosťou najmä na
území Slovenskej republiky.
Čl. II
Charakteristika NOZP
1. NOZP je politicky, ekonomicky a organizačne nezávislý od štátnych orgánov, orgánov
samosprávy obcí, miest a vyšších územných celkov, orgánov záujmových samospráv, politických
strán a hnutí, zamestnávateľských subjektov, občianskych a iných združení.
2. NOZP združuje členov bez ohľadu na rasu, farbu pleti, jazyk, pohlavie, sociálny pôvod, vek,
náboženské vyznanie, vieru, povolanie, majetok, rod, sociálne postavenie, zdravotné postihnutie,
sexuálnu orientáciu, manželský stav alebo rodinný stav, politické alebo iné zmýšľanie, politickú
príslušnosť, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine alebo iné postavenie. Jeho poslaním
je ochraňovať služobné, zamestnanecké, hospodárske a sociálne záujmy a práva odborárov pri
výkone ich povolania a poslania a práva s nimi súvisiace.
Čl. III
Ciele NOZP
1. Cieľom NOZP je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať ich služobné,
zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne a kultúrne práva a záujmy ako aj základné
demokratické a občianske práva v súlade s programom NOZP a preambulou týchto stanov.
NOZP poskytuje svojim členom ochranu, pomoc a zastúpenie pri obhajobe ich práv a nárokov,
ktoré im vyplývajú z pracovnoprávnych, mzdových, sociálnych a iných predpisov. NOZP
poskytuje bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo svojim členom, voči ktorým je vznesené
obvinenie za nedbanlivostný trestný čin spáchaný počas výkonu štátnej služby, ak má na to
NOZP splnené materiálne predpoklady.
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2. Voči zamestnávateľom, služobnému úradu, štátnym orgánom, politickým stranám, občianskym a
iným združeniam vykonáva samostatnú odborovú politiku v súlade s programom NOZP.
Čl. IV
Činnosť NOZP
1. NOZP je oprávnený prostredníctvom svojich orgánov vyjednávať s ústavnými činiteľmi,
verejnými funkcionármi, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy obcí, miest, vyšších územných
celkov ako aj orgánmi záujmových samospráv, so služobnými úradmi, so zamestnávateľskými
organizáciami a so zamestnávateľmi, s inými odborovými organizáciami a odborovými zväzmi,
aktívne vystupovať na ochranu práv a oprávnených záujmov svojich členov a uzatvárať dohody a
zmluvy.
2. NOZP využíva na napĺňanie svojich cieľov všetky možnosti a práva dané platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
3. NOZP sa riadi týmito stanovami, programom NOZP, svojimi vnútornými predpismi a
uzneseniami svojich orgánov.
4. Na zabezpečenie svojej činnosti NOZP využíva vlastný a zverený majetok.
Čl. V
Štruktúra NOZP
1. NOZP má právnu subjektivitu. Organizačné jednotky vrámci NOZP nie sú zriaďované.
2. Orgány NOZP:
a) Členská schôdza NOZP
b) Výbor NOZP
c) Revízna komisia NOZP
Čl. VI
Členská schôdza NOZP
1. Najvyšším orgánom NOZP je Členská schôdza NOZP. Členská schôdza je tvorená všetkými
členmi NOZP. Rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa členov NOZP. Prerokúva a
schvaľuje najmä:
a) stanovy, volebný a rokovací poriadok NOZP,
b) zásady hospodárenia, rozpočet a výsledky hospodárenia NOZP v príslušnom roku,
c) nakladanie s nehnuteľným vlastným a zvereným majetkom,
d) správu o činnosti Revíznej komisie NOZP a Výboru NOZP,
e) program a úlohy NOZP na ďalšie obdobie,
f) zánik NOZP podľa čl. XIV.
2. Členská schôdza volí a odvoláva Výbor NOZP nadpolovičnou väčšinou svojich členov. Členskú
schôdzu zvoláva Výbor NOZP. Členská schôdza sa koná najmenej raz ročne. Výbor NOZP zvolá
Členskú schôdzu v prípade, ak o to požiada Revízna komisia, aspoň tretina členov NOZP
evidovaných v rámci NOZP alebo ak má rozhodovať o iných závažných záležitostiach NOZP.
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3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na
prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, ak nie je týmito
stanovami určené inak.
Čl. VII
Výbor NOZP
1. Výbor NOZP je štatutárnym orgánom NOZP. Riadi činnosť a odborovú politiku NOZP medzi
členskými schôdzami. Je príslušným odborovým orgánom konať v mene NOZP vo vzťahu k
služobným úradom, zamestnávateľom, ich zástupcom a organizáciám, štátnym a iným orgánom a
organizáciám vrátane iných odborových organizácií.
2. Výbor NOZP organizuje plnenie všetkých úloh NOZP, ktoré nepatria do pôsobnosti Členskej
schôdze, a to najmä:
a) schádza sa ku svojim rokovaniam podľa zásad stanovených Členskou schôdzou,
b) prijíma členov do NOZP a rozhoduje o ich vylúčení,
c) rokuje, vyjadruje sa a spolurozhoduje v styku so služobným úradom, zamestnávateľom a inými
subjektami podľa bodu 1., vystupuje v mene členov NOZP a zastupuje ich,
d) uznesením volí a odvoláva 5 členov Revíznej komisie,
e) rozhoduje o použití finančných prostriedkov, ak nejde o pôsobnosť Členskej schôdze,
f) kolektívne vyjednáva s cieľom uzatvoriť kolektívnu zmluvu,
g) vedie evidenciu členov NOZP,
h) upravuje výšku členských príspevkov.
3. Výbor NOZP pozostáva z 1 predsedu a 3 podpredsedov, ktorí navonok reprezentujú NOZP. Za
NOZP koná a podpisuje každý člen výboru samostatne. Za člena Výboru môže byť zvolený iba
člen NOZP.
4. Funkcia členov Výboru NOZP zaniká uplynutím funkčného obdobia, pričom nevyhnutné úkony
spojené s funkciou vykonávajú až do zvolenia nového člena Výboru, skončením členstva v
NOZP alebo smrťou. Člena Výboru môže Členská schôdza odvolať dvojtretinovou väčšinou
všetkých svojich členov aj pred uplynutím funkčného obdobia.
5. Výbor NOZP je riadne zvolaný, ak boli o jeho zasadnutí obvyklým spôsobom upovedomení
všetci členovia Výboru. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
6. Výbor NOZP zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi.
Čl. VIII
Revízna komisia NOZP
1. Revízna komisia NOZP je kontrolným a dozorným orgánom NOZP. Revízna komisia má 5
členov, ktorí sú volení Výborom na 3 roky. Ich funkcia začína plynúť odo dňa ich zvolenia.
2. V mene Revíznej komisie vystupuje predseda alebo ním splnomocnený člen Revíznej komisie.
Predsedu volia zo svojho stredu členovia Revíznej komisie nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov.
3. Revízna komisia vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu kontrolnej a dozornej činnosti.
Zasadá a koná na podnet ktoréhokoľvek člena NOZP, Členskej schôdze NOZP alebo Výboru
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NOZP, pričom zasadnutie Revíznej komisie na tento podnet zvoláva obvyklým spôsobom jej
predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Uznesenie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4. Revízna komisia NOZP najmä:
a) kontroluje účelné a efektívne vynakladanie odborových finančných prostriedkov a hospodárenie
s vlastným a zvereným majetkom NOZP,
b) preveruje vybavovanie pripomienok a sťažností,
c) preveruje plnenie uznesení Výboru NOZP a Členskej schôdze NOZP,
d) upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia k zlepšeniu hospodárenia s finančnými
prostriedkami, majetkom a k zlepšeniu práce Výboru NOZP a Členskej schôdze NOZP,
e) kontroluje dodržiavanie schváleného rozpočtu a účtovníctva,
f) vyjadruje stanoviská k členstvu alebo skončeniu členstva v NOZP.
4. Predseda alebo iný člen Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výboru a
Členskej schôdze aj bez prizvania.
5. Revízna komisia je oprávnená zvolať Členskú schôdzu, ak Výbor napriek upozorneniu nápravu
neuskutočnil, alebo došlo k porušeniu týchto stanov alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo pre iné závažné dôvody.
Čl. IX
Členstvo v NOZP
1. Členstvo v NOZP je založené na princípe dobrovoľnosti a individuálnosti. Členom môže byť
každý - spravidla príslušník Policajného zboru, príslušník zboru vo výslužbe a zamestnanec
ministerstva vnútra - ktorý Výbor požiada o členstvo a súhlasí s cieľmi a úlohami obsiahnutými v
týchto stanovách.
2. Za členov sa záujemcovia prijímajú na základe písomnej prihlášky. Členstvo vzniká a započítava
sa dňom prijatia za člena. Výbor NOZP vedie evidenciu členov a na požiadanie člena vydáva
potvrdenie o členstve v NOZP.
3. Do členstva sa započítava:
a) ženám materská dovolenka, pokiaľ boli pred touto udalosťou členkami odborov,
b) doba výkonu verejnej funkcie,
c) predchádzajúce členstvo v odborových organizáciách,
d) doba nezamestnanosti ak ide o osobu, ktorá bola minimálne jeden rok členom odborovej
organizácie.
4. Do členstva sa nezapočítava predchádzajúce členstvo v odborových organizáciách, ak z nich
člen dobrovoľne vystúpil a doba do opätovného vstupu presiahla 6 mesiacov a člen si nedoplatil
členské príspevky.
5. Výbor NOZP má právo započítať členstvo aj v iných odôvodnených prípadoch.

6

Čl. X
Zánik členstva NOZP
1. Členstvo NOZP zaniká:
a) smrťou člena,
b) vystúpením na základe písomného oznámenia podaného Výboru NOZP,
c) vylúčením na základe rozhodnutia Výboru NOZP,
d) zánikom NOZP bez právneho nástupcu.
2. Člen môže byť vylúčený:
a) pre neplatenie členských príspevkov po dobu presahujúcu dva po sebe nasledujúce mesiace a ak
ich člen nezaplatil ani v termíne, ku ktorému bol preukázateľne vyzvaný,
b) pre hrubé porušenie stanov NOZP alebo rozhodnutí orgánov NOZP.
3. O vylúčení rozhoduje Výbor NOZP. Vylúčený člen môže písomne do 10 dní odo dňa vylúčenia
podať návrh Členskej schôdzi na opätovné prerokovanie. Členská schôdza je povinná sa týmto
návrhom zaoberať a predložiť Výboru NOZP do 5 dní odo dňa doručenia návrhu svoje stanovisko,
ktoré je pre Výbor záväzné.
4. Dňom zániku členstva zanikajú všetky členské práva a povinnosti. Člen, ktorého členstvo
zaniklo, nemá nárok na podiel na majetku NOZP.
Čl. XI
Práva a povinnosti člena NOZP
1. Všetci členovia sú si rovní.
2. Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
3. Člen má právo najmä:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov a funkcií v organizačnej štruktúre NOZP,
b) aktívne sa zúčastňovať rokovania Členskej schôdze a Výboru, podávať návrhy, námety,
pripomienky a sťažnosti, požadovať vysvetlenia s stanoviská,
c) kritizovať konkrétne nedostatky orgánov, ich členov, najmä namietať ich neefektívne
postupovanie v procese obhajovania ich práv a oprávnených záujmov a s tým spojené právo dávať
podnet Revíznej komisii,
d) zúčastniť sa na všetkých rokovaniach orgánov NOZP, na ktorých sa rozhoduje o jeho osobe,
nárokoch, právach a povinnostiach. Vec sa môže prejednávať v jeho neprítomnosti len vtedy, ak s
tým vopred súhlasil alebo sa bez ospravedlnenia na rokovanie nedostavil,
e) na právnu pomoc v pracovnoprávnych, sociálnych a zdravotných oblastiach a vo všetkých
právnych veciach v priamej súvislosti s výkonom povolania a ochranou ich práv a oprávnených
záujmov, požadovať ochranu a podporu svojich práv hlavne v prípadoch, kedy zamestnávateľ
porušuje právne normy a neplní záväzky z kolektívnych zmlúv,
f) na bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo, ak je voči nemu vznesené obvinenie za
nedbanlivostný trestný čin spáchaný počas výkonu štátnej služby, ak má na to NOZP splnené
materiálne predpoklady,
f) požadovať na orgánoch NOZP výhody, ktoré NOZP poskytuje svojim členom,
g) obhajovať svoje názory a činy,
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h) na ochranu svojej osobnosti a osobnosti blízkych osôb pred šikanovaním a iným
znevýhodňovaním za členstvo v NOZP, za prejavené názory a vôľu v súvislosti s odborárskou
činnosťou,
i) aktívne pracovať v NOZP a podľa svojich schopností pomáhať v odborárskej práci,
j) na pracovnoprávne, ekonomické a sociálne poradenstvo.
4. Všetky práva člena NOZP sú podmienené riadnym plnením členských povinností a hospodárskou
a mateirálnou situáciou NOZP. Plnenie práv podľa bodu 3. nie je súdne vymáhateľné.
5. Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy NOZP, rozhodnutia orgánov NOZP a všeobecne záväzné právne predpisy,
b) riadne a včas platiť členské príspevky vo výške určenej stanovami NOZP,
c) chrániť odborový majetok,
d) upozorňovať na nedostatky na pracovisku a prispievať k ich odstráneniu,
e) podporovať funkcionárov a členov orgánov NOZP pri plnení ich úloh,
f) aktívne pracovať v NOZP a podľa svojich schopností pracovať v odborárskej práci.
Čl. XII
Členské príspevky
1. Člen NOZP platí základný členský príspevok vo výške 5 Eur mesačne za každý aj začatý mesiac,
počas ktorého je členom NOZP.
2. Pokiaľ sa zmenia podmienky, za ktorých sa suma základného členského príspevku určila, Výbor
môže túto sumu preskúmať a upraviť.
3. Členský príspevok je splatný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom mu vznikla povinnosť platiť členský príspevok.
4. NOZP je povinný viesť evidenciu o členských príspevkoch. Túto evidenciu najmenej 5 rokov
archivuje Výbor NOZP a na vyžiadanie ju predloží Revíznej komisii NOZP.
5. Členský príspevok bude poukazovaný v prospech účtu NOZP v lehote podľa bodu 3. tohto
článku.
Čl. XIII
Zásady hospodárenia NOZP
1. Zdrojom príjmov NOZP sú najmä:
a) členské príspevky podľa čl. XII,
b) dary,
c) príspevky na činnosť NOZP získané od tretích fyzických alebo právnických osôb,
d) príjmy z predaja majetku,
e) úroky z účtov,
f) iné príjmy.
2. Hnuteľné a nehnuteľné veci, finančné prostriedky podľa bodu 1. a vlastný a zverený majetok sú
vlastníctvom NOZP a slúžia na uspokojovanie potrieb členov a na zabezpečenie činnosti NOZP.
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Čl. XIV.
Zánik NOZP
1. O zániku odborového zväzu s právnym nástupníctvom ako aj bez právneho nástupníctva s
likvidáciou rozhoduje Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
2. V prípade zrušenia odborového zväzu s likvidáciou sa postupuje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov. Pre prípad likvidačného zostatku po úhrade všetkých záväzkov odborového
zväzu ho likvidátor prerozdelí medzi aktuálnych členov odborového zväzu podľa koeficientu
určeného výpočtom, a to násobkom počtu aktuálnych členov odborového zväzu a ročnej dĺžky ich
členstva v odborovom zväze.
Čl. XV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý orgán NOZP je povinný viesť zápisnice a uchovávať dokumentáciu vzťahujúcu sa na jeho
činnosť. Orgány NOZP sú povinné uschovávať zápisnice a dokumentáciu po dobu 5 rokov.
2. Orgány NOZP sú povinné pravidelne informovať členov NOZP o svojej činnosti.
3. Členská schôdza je oprávnená po dohode s Výborom vytvoriť ďalšie orgány v súlade s potrebami
a požiadavkami členskej základne. Ak budú vytvorené, Členská schôdza určí ich členenie, náplň ich
činnosti a spôsob ich financovania.
4. Stanovy schvaľuje Členská schôdza. V období medzi členskými schôdzami o stanovách a ich
zmenách rozhoduje Výbor NOZP uznesením.
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