
Vzorové stanovy a žiadosti o registráciu na Ministerstve vnútra SR sú uvedené na webe LOZ v 
časti <a href=“http://loz.mulberry.sk/dokumenty/“>Dokumenty</a>.  
 
Uvedené vzory si upravte podľa vašich požiadaviek a potrieb. Na MV SR zasielajte Návrh na 
registráciu základnej/miestnej organizácie, ako prílohu 2x Stanovy základnej /miestnej/ organizácie 
odborov. Nnaspäť vám zašlú potvrdenie o registrácii a overené Stanovy s pečiatkou MV SR.  
 
Pri zmene názvu alebo Stanov zasielajte Žiadosť preregistrovanie Stanov a/alebo názvu organizácie a 
ako prílohu 2x predmetný návrh zmien (pre vašu informáciu uvádzame aj Stanovy centrálneho LOZ s 
Dodatkom s ich zmenami schváleným na Sneme LOZ 16.3.2012. Pri registrácii na MV SR však 
zasielajte len Stanovy základnej/miestnej organizácie odborov; stanovy centrálneho LOZ sú len pre 
vašu informáciu!) 
 
Po zaregistrovaní na MV SR členovia oficiálne vstúpia do organizácie - viď vzor - Prihláška na 
členstvo v základnej /miestnej/ odborovej organizácii. Členovia Prihlášku vyplnia 2x - 1x pre Výbor 
miestnej organizácie do registra, 1x na mzdovú učtáreň zamestnávateľa (ak máte dohodu o odvádzaní 
členských príspevkov). Ak si budú členovia členské odvádzať samostatne, stačí 1x do registra Výboru 
miestnej organizácie.  
Následne zvoláte členskú schôdzu, podľa Stanov zvolíte predstaviteľov svojej odborovej organizácie a 
môžete vyvíjať činnosť na základe zákona 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov, Zákonníka práce a 
ostatných právnych predpisov SR. Máte všetky práva z týchto zákonov vyplývajúce ako organizácia 
zastupujúca zamestnancov u konkrétneho zamestnávateľa.  
 
 
Po zaregistrovaní organizácie musíte ešte požiadať o IČO (identifikačné číslo organizácie) na 
príslušnom pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky - väčšinou je to v meste kde je sídlo 
VÚC- bližšie informácie na webovej stránke ŠÚ SR:    http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=105 
 
Vhodné je aj, aby ste si dali vyrobiť pre organizáciu pečiatku a založili samostatný účet vo vami 
vybranom peňažnom ústave, kde sa bude poukazovať členské. 
 
Základné /miestne/ odborové organizácie sa združujú v celoslovenskom /centrálnom/ LOZ dobrovoľne, 
na základe rozhodnutia svojej členskej základne. Centrálny LOZ koordinuje činnosť základných 
organizácií a presadzuje ich spoločné požiadavky pri vyjednávaní s orgánmi štátnej správy na 
celoštátnej úrovni. V prípade súhlasu členskej základne s členstvom miestnej organizácie lekárskych 
odborov v centrálnom LOZ, predseda alebo poverený zástupca základnej /miestnej/ odborovej 
organizácie podá žiadosť o registráciu Výboru LOZ- viď nižšie- Prihláška do centrály LOZ.  
 
Výbor LOZ po posúdení žiadosti zaregistruje základnú /miestnu/ odborovú organizáciu, ak činnosť 
základnej /miestnej/ odborovej organizácie nie je v rozpore s činnosťou a poslaním LOZ. Základná 
/miestna/ organizácia nemôže byť súčasne členom iného odborového zväzu. 
 
V centrálnom LOZ sa teda združujú miestne /základné/ organizácie lekárskych odborov, ktoré združujú 
lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v konkrétnom zdravotníckom zariadení, takisto však 
aj samostatne pracujúci lekári a zdravotnícki pracovníci, ktorí sa môžu združiť do základnej 
organizácie na základe regionálnej príslušnosti alebo odboru. Taktiež je možné aj individuálne členstvo 
lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov priamo v centrálnom LOZ-e na základe prihlášky 
priamo Výboru LOZ. 
 



Hlasovacie právo v LOZ má každá organizácia združená v LOZ prostredníctvom svojho zástupcu- 
spravidla predsedu základnej /miestnej/ organizácie lekárskych odborov. Individuálni členovia si môžu 
vytvoriť vlastnú štruktúru, ktorej predstaviteľ pri rozhodovaní orgánov LOZ prezentuje ich názory a 
záujmy, inak ich zastupuje poverený člen Výboru LOZ. 
 
 
Členské: 
- základné /miestne/ organizácie: členovia 0,5% z čistej /netto/ mesačnej mzdy (napr. z 1000 € je to 5 
€) -  z toho polovica /0,25%/ zostáva základnej organizácii, polovica /0,25%/ sa odvádza na účet 
centrály LOZ:  SK57 0900 0000 0000 1149 4544 
- individuálni členovia: 0,5% čistej /netto/ mesačnej mzdy na účet centrály LOZ, resp. ak je vytvorená 
štruktúra pre individuálnych členov podľa kľúča 0,25%+0,25% ako vyššie. 
 
V prípade ďalších otázok kontaktujte ko telefuvedenú na našej stránke alebo e-mailom na loz@loz.sk 


