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Zásady poskytovania právnej pomoci 
členom OZ Telekom 

verzia 3.1 
 

článok 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
(1) Obhajoba oprávnených záujmov členov OZ Telekom je dôležitým poslaním Odborového zväzu 

Telekom. Členovia odborového zväzu majú právo obrátiť sa s otázkami, pripomienkami, námetmi 
a sťažnosťami na ktorýkoľvek odborový orgán a požadovať ochranu a podporu svojich práv. 
V súvislosti s tým poskytuje Odborový zväz Telekom právnu pomoc a právne poradenstvo 
v pracovno-právnych otázkach. 

 

článok 2 
Spôsob poskytovania právnej pomoci 

 
(1) Odborovým funkcionárom pri riešení pracovno-právnych otázok poskytuje právnu pomoc 

Odborový zväz Telekom. 
(2) Členom odborového zväzu v ich pracovno-právnych záležitostiach poskytujú právnu pomoc 

v rámci svojich možností výbory základných organizácií. Členovia odborového zväzu sa môžu 
obrátiť so žiadosťou o právnu pomoc priamo na Odborový zväz Telekom, pokiaľ im vysvetlenie, 
rada či informácia nemohla byť pre zložitosť prípadu poskytnutá výborom základnej organizácie.   

(3) V obmedzenej miere je možné pomoc pri riešení pracovno-právnych otázok poskytnúť aj 
prostredníctvom web-stránky odborového zväzu. 

(4) Právna pomoc spočíva predovšetkým v poskytovaní rád, vysvetlení a informácií k písomným, 
telefonickým a osobným dotazom a zastupovaním pred zamestnávateľom, v prípade potreby aj 
pred súdom a inými orgánmi štátnej správy. 

 

článok 3 
Podmienky pre poskytnutie právneho zastúpenia pred súdom 

 
(1) Podmienkou poskytnutia právnej pomoci zastúpením pred súdom je zistenie, že spor nie je 

možné vyriešiť zmierom. 
(2) Právne zastúpenie sa poskytuje členovi, ktorého členstvo v OZ Telekom trvalo najmenej šesť po 

sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním jeho žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. 
(3) Pri rozhodovaní o poskytnutí právneho zastúpenia pred súdom sa prihliada na to, či 

a) uplatňované nároky nie sú v rozpore s právnymi predpismi 
b) súdny spor má nádej na úspešný výsledok. 

(4) O poskytnutie právnej pomoci požiada člen písomne. Písomná žiadosť má obsahovať tieto 
náležitosti: 
a) všetky údaje o žiadateľovi 
b) presné označenie odporcu 
c) podrobné vymedzenie predmetu sporu 
d) potvrdenie o členstve a riadnom platení členských príspevkov (ak vznikli o členstve 

pochybnosti) 
e) udelenie plnej moci. 
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(5) O poskytnutí právnej pomoci formou zastúpenia rozhoduje a schvaľuje ho Predsedníctvo OZ 
Telekom. Právne zastúpenie pred súdom je možné uskutočniť prostredníctvom splnomocneného 
zástupcu na základe plnej moci po odsúhlasení v predsedníctve. 

(6) Rozhodnutie o právnom zastúpení člena pred súdom môže byť zrušené, ak dodatočne vyjdú 
najavo skutočnosti, pre ktoré sa nemala táto právna pomoc poskytnúť, a to najmä: 
a) ak sa zistí, že žiadateľ vedome v danej veci nepravdivo informoval, zamlčal skutočnosti alebo 

dôkazné prostriedky dôležité pre posúdenie veci alebo poskytnutie právnej pomoci 
b) ak odvolá člen splnomocnenie alebo podnikne súdne alebo mimosúdne kroky bez vedomia 

osoby poverenej jeho zastupovaním na súde    
c) ak žiadateľ prestal byť členom OZ Telekom. 

 

článok 4 
Náklady právnej pomoci 

 
(1) Právna pomoc je poskytovaná členom OZ Telekom bezplatne. 
(2) Náklady znalecké, svedecké a náklady súdneho konania prisúdené protistrane hradí člen zo 

svojich prostriedkov. Výnimočne a s prihliadnutím k povahe veci alebo sociálnym pomerom člena 
(počet vyživovaných osôb, nemoc a pod.) môže odborový zväz rozhodnúť, ktoré aj z týchto 
nákladov a v akej výške bude za člena hradiť.  

(3) Rovnaký postup sa uplatní v primeranej forme pri zastupovaní pred inými orgánmi. 
(4) Predsedníctvo OZ Telekom môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o uhradení, aj 

čiastočnom, nákladov súdneho konania, resp. súvisiacich nákladov, a to aj v prípade súdneho 
sporu medzi členom a zamestnávateľom, ktorého sa OZ priamo nezúčastňuje a neposkytuje 
právne zastúpenie pred súdom v akejkoľvek forme v zmysle čl. 3, avšak v ktorom dlhodobo 
vystupuje na strane člena a podporuje ho v spore voči zamestnávateľovi, resp. je v predmetnej 
veci sám zainteresovaný v spore so zamestnávateľom. Ostatné ustanovenia čl. 3 je pritom vždy 
nutné primerane uplatniť. 

 

článok 5 
Archivácia spisov 

 
(1) OZ Telekom vedie riadnu evidenciu o došlej a odoslanej korešpondencii a spisoch týkajúcich sa 

sporu. Predmetné doklady sa uschovávajú najmenej 5 rokov. 
(2) Zapožičané doklady budú členovi vrátené na jeho žiadosť najneskôr do 3 mesiacov po ich vrátení 

príslušným orgánom.  
 

článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zásady poskytovania právnej pomoci sú neoddeliteľnou súčasťou stanov. Schvaľuje, mení 

a dopĺňa ich snem. 
(2) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia, t.j. 28.9.2022. 
 
 
V Žiari pri Liptovskom Mikuláši 28.septembra 2022 
 


