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ŠTATÚT 
Mestského žiackeho parlamentu 

Žiar nad Hronom 
 
 

1.1 
Základné ustanovenia 

 
1. Mestský žiacky parlament je zložený zo zástupcov škôl všetkých 

základných škôl a osemročného gymnázia v meste Žiar nad Hronom. 
2. Do Mestského žiackeho parlamentu deleguje základná škola a 

osemročné gymnázium dvoch zástupcov školy z radov žiakov.  
3. Noví členovia parlamentu sa delegujú na začiatku školského roka, a to 

najneskôr do 15.9.  
4. Sídlom Mestského žiackeho parlamentu je Centrum voľného času M. R. 

Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom. 
5. Koordinátorom Mestského žiackeho parlamentu je vybraný pracovník 

CVČ v Žiari nad Hronom. 
6. Mestský žiacky parlament si volí medzi sebou predsedu, podpredsedu 

a zapisovateľa. Táto funkcia je volená na jeden školský rok. 
7. Predsedníctvo Mestského žiackeho parlamentu tvorí predseda, 

podpredseda a zapisovateľ. Čestnými členmi predsedníctva sú riaditeľ 
CVČ,  riaditelia všetkých základných škôl a osemročného gymnázia 
v meste Žiar nad Hronom. 

8. V prípade rovnosti hlasov má predseda parlamentu právo dvoch hlasov. 
9. Dospelí členovia parlamentu nemajú právo hlasovať, ich hlas je iba 

poradný. 
 

1.2 
Poslanie Mestského žiackeho parlamentu 

 
    Poslaním Mestského žiackeho parlamentu je: 

- spájanie a vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi všetkými základnými 
školami a osemročným gymnáziom v meste Žiar nad Hronom. 

-  hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej    
    činnosti žiakov a realizácii spoločných projektov. 

-  prijímanie opatrení pre zlepšovanie komunikácie medzi   
 školami. 

- vytváranie nových foriem spolupráce medzi školami a inými   
    organizáciami. 

- svojou činnosťou sa Mestský žiacky parlament aktívne zúčastňuje na 
dianí v meste Žiar nad Hronom. 



 
1.3 

Organizácia činnosti 
Mestského žiackeho parlamentu 

 
1. Zasadnutia Mestského žiackeho parlamentu budú raz do mesiaca, termín 

si určia členovia na svojom prvom zasadnutí. 
2. Predsedníctvo Mestského žiackeho parlamentu má právo zvolať aj 

mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pokiaľ uzná, že 
situácia vyžaduje okamžité riešenie. 

3. Každé rokovanie Mestského žiackeho parlamentu je doložené uznesením 
a prezenčnou listinou. 

4. Pri prijímaní rozhodnutí je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov 
parlamentu. 

 
1.4 

Práva a povinnosti člena parlamentu 
 
Poslanec Mestského žiackeho parlamentu má právo: 

1. Zapájať sa do diskusie, podávať podnety a pripomienky k činnosti 
parlamentu. 

2. Slobodne vyjadriť svoj názor. 
3. Požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu -v prípade 

nutnosti riešenia situácie. 
4. Zúčastňovať sa na podujatiach parlamentu. 
5. Využívať výhody poskytované členom parlamentu. 
6. Právo spolurozhodovať o činnosti parlamentu. 
7. Voliť a byť volený. 

 
Poslanec Mestského žiackeho parlamentu má povinnosti: 

1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu. 
2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy. 
3. Aktívne sa zúčastňovať akcií realizovaných parlamentom. 
 

1.5 
Zánik členstva Mestského žiackeho parlamentu 

 
Členstvo v Mestskom žiackom parlamente zaniká, ak: 

- člen parlamentu ukončí školskú dochádzku 9. ročníkom a nastupuje na 
vyšší stupeň vzdelávania. 

- kmeňová škola, ktorá člena parlamentu nominovala uzná, že člen 
parlamentu z akéhokoľvek dôvodu nemôže vykonávať svoju funkciu. 
Návrh na jeho odvolanie podáva písomne riaditeľ príslušnej školy. 



- člen parlamentu nerešpektuje práva a povinnosti, ktoré mu z jeho 
funkcie vyplývajú. Návrh na jeho odvolanie podáva predseda 
parlamentu. 

 
1.6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút Mestského žiackeho parlamentu nadobúda účinnosť po jeho 
schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov parlamentu.  

2. Termín schválenia Štatútu Mestského žiackeho parlamentu je 6.10.2010. 
Všetci členovia parlamentu svojím podpisom vyjadria súhlas s jeho 
znením. 

3. Zmeny v Štatúte Mestského žiackeho parlamentu, po jeho schválení, je 
možné vykonávať len dodatkom, ktorý musí byť odsúhlasený 
nadpolovičnou väčšinou členov parlamentu. 


