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Štatút 
Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV 

 

Článok I 

Základné ustanovenia 

1. Iniciatíva mladých odborárov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA (ďalej aj „OZ DLV“) 

vzniká ako podporný neformálny orgán OZ DLV vo veci riešenia otázok relevantných pre 

mladých odborárov. 

 

2. Mladým odborárom sa rozumie člen OZ DLV vo veku do 35 rokov. Po dovŕšení veku 35 rokov 

sa členstvo v Iniciatíve nekončí, člen ostáva čestným členom.  

 

3. Členstvo v Iniciatíve vzniká neformálnym oznámením ktorémukoľvek členovi Výkonnej rady 

Iniciatívy mladých. Členstvo vzniká dňom oznámenia. Neformálnym oznámením sa rozumie 

elektronicky /písomne/ zaslaná správa členovi Výkonnej rady. 

 

4. Iniciatíva mladých odborárov OZ DLV realizuje svoje aktivity prostredníctvom Výkonnej rady 

Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV (ďalej aj „VR“) a Zhromaždenia Iniciatívy mladých 

odborárov OZ DLV (ďalej aj „Zhromaždenie“). 

 

Článok II 

Zhromaždenie Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV 

1. Zhromaždenie tvoria všetci členovia Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV. 

 

2. Zhromaždenie sa stretáva podľa potreby. Zasadnutia Zhromaždenia zvoláva a vedie 

ľubovoľný člen VR. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná 

väčšina všetkých členov mimo čestných členov. 

 

3. Zhromaždenie rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak 

tento Štatút neurčí inak. Čestní členovia majú právo poradného hlasu. 

 

4. Zhromaždenie rozhoduje najmä, ale nie výlučne o: 

a. Volí a ko-optuje členov VR, 

b. Schvaľuje plán práce na nasledujúci kalendárny rok, 

c. Schvaľuje správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, 

d. Schvaľuje zmeny tohto Štatútu. 

 

5. Členovia Zhromaždenia majú prednostné právo na všetky informácie týkajúce sa činnosti 

Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV a VR. 

 

6. Členstvo v Iniciatíve a zároveň v Zhromaždení, zaniká neformálnym oznámením 

ktorémukoľvek členovi Výkonnej rady Iniciatívy mladých. Členstvo zaniká dňom oznámenia. 

Neformálnym oznámením sa rozumie elektronicky /písomne/ zaslaná správa členovi Výkonnej 

rady.  
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7. Ďalej členstvo zaniká smrťou, zánikom členstva v OZ DLV a vylúčením. Vylúčiť člena môže 

VR jednohlasne. 

 

Článok III 

Výkonná rada Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV 

 

1. VR tvorí 5 členov: VR je volená Zhromaždením na 2 roky.  

 

2. VR sa stretáva podľa potreby. Zasadnutia VR zvoláva a vedie ľubovoľný člen VR. VR môže 

prijímať uznesenia aj elektronicky. Hlasovania sa musia vždy zúčastniť aspoň 3 členovia VR, 

inak VR nie je uznášania schopná. 

 

3. VR rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak tento Štatút 

neurčí inak. 

 

4. Členstvo vo VR zaniká: 

a. ukončením členstva v Iniciatíve, 

b. vzdaním sa členstva vo VR, 

c. vylúčením z VR. Vylúčiť člena VR môžu jednohlasne všetci ostatní členovia VR,  

d. smrťou. 

 

5. V prípade zániku členstva vo VR, Zhromaždenie ko-optuje nového člena VR. Ko-optácia môže 

prebehnúť aj elektronicky bez potreby zvolania zasadnutia. Trvanie funkčného obdobia 

nového člena VR je zhodné s trvaním funkčného obdobia pôvodných členov. 

 

6. VR najmä, ale nie výlučne: 

a. vytvára a realizuje aktivity zamerané na zlepšenie sociálneho a pracovnoprávneho 

postavenia mladých odborárov do 36 rokov, 

b. vyjadruje sa k legislatívnym návrhom, ktoré sa týkajú postavenia mladých odborárov do 

36 rokov, 

c. vytvára a realizuje aktvity na rozšírenie množstva členov Iniciatívy mladých odborárov OZ 

DLV, 

d. vytvára a realizuje aktivity pre členov Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV a to najmä 

aktivity zamerané na zlepšenie schopností a vzdelania odborárov, 

e. spolupracuje s inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním podmienok mladých 

odborárov, 

f. podporuje činnosť OZ DLV, 

g. určuje Plán práce na kalendárny rok, 

h. pripravuje Správu o činnosti za predchádzajújci kalendárny rok. 

 

7. Financovanie Iniciatívy mladých prebieha na základe dohodnutého použitia rozpočtu OZ DLV 

pre príslušný kalendárny rok. 

 

8. VR môže použiť len finančné prostriedky udelené OZ DLV a to na účel schválený OZ DLV.  

 

9. Použitie finančných prostriedkov koordinuje VR spoločne s Ústredím OZ DLV. 

 


