
Štatút 
 

STREDOŠKOLSKÝ PARLAMENT ŽILINSKÉHO KRAJA 
 

„NA POMOC REGIÓNU“ 
 

( pre členské žiacke školské rady Rady mládeže Žilinského kraja) 
 

článok 1. 
Základné ustanovenia 

1. Názov: Stredoškolský parlament Žilinského kraja 
2. Skratka: SPŽK 
3. Adresa sídla: Rada mládeže Žilinského kraja- Stredoškolský parlament Žilinského kraja,   
                          Rajecká 17,010 01 Žilina 
3. Forma: neformálna skupina koordinovaná Radou mládeže Žilinského kraja 
4. Miesto pôsobenia: Žilinský kraj 
 

článok 2. 
Ciele a činnosť 

1. Hlavným cieľom Stredoškolského parlamentu Žilinského kraja (ďalej len SPŽK) je 
sieťovať žiacke školské rady a obhajovať záujmy žiakov stredných škôl. 
2. SPŽK si ďalej kladie za cieľ: 

a. Komunikovať a obhajovať požiadavky žiackych školských rád s vedením 
     Žilinského samosprávneho kraja 
b. Zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi stredných škôl cez žiacke školské rady     
    príslušných škôl 
c. Prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými 
     radami stredných škôl. 
d. Informovať žiakov stredných škôl o ich právach a povinnostiach. 
e. Prispieť k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov žiackych 
    školských rád stredných škôl. 
f. Aktívne komunikovať a spolupracovať so Stredoškolskými parlamentmi iných 
    krajov alebo podobnými organizáciami v rámci Slovenska i zahraničí 

 
článok 3. 
Členstvo 

Členom SPŽK môže byť každá žiacka školská rada, ktorá je zároveň členom Rady mládeže 
Žilinského kraja. 
 

článok 4 
Práva a povinnosti členov 

1. Člen má právo: 
a) podieľať sa na činnosti SPŽK 
b) navrhnúť svojho zástupcu do Rady SPŽK 
c) byť informovaný o činnosti SPZK 
d) podávať návrhy na SPZK 
 
2. Povinnosti 
a) dodržiavať platný Štatút 
b) aktívne sa zapájať do činnosti 
c) pomáhať pri napĺňaní cieľov 
d) chrániť dobé meno SPŽK 



 
článok 5 

Orgány SPŽK 
 
a)Riadiacim orgánom je Rada SPŽK 
b) Rada SPŽK je tvorená zástupcami žiackych školských rád , z jednotlivých 
regiónov: Horná Orava -1 zástupca, Dolná Orava- 1 zástupca, Turiec- 1 zástupca, Kysuce -1 
zástupca, Ružomberok -1 zástupca, Liptovský Mikuláš - 1 zástupca , Zilina a okolie - 2 
zástupcovia a 1 zástupca rady mládeže Žilinského kraja. 
c) Členov Rady SPŽK môžu voliť členské žiacke školské rady z príslušného regiónu zo 
študentov ich škôl. Každá členská žiacka školská rada má 1 hlas. Kandidáti musia získať  
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Forma volieb môže prebiehať podľa dohody členských 
žiackych školských rád z regiónu. Dĺžka funkčného obdobia člena Rady SPŽK je max 3 roky. 
Mandát môže byť ukončený  aj skôr: odstúpením člena, odobratím mandátu žiackou školskou 
radou, ukončením školskej dochádzky v nominujúcej škole. 
d) Rada SPŽK má právo nominovať do predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja. 2 
zástupcov, ktorí 
budú na kandidátke pri voľbe predsedníctva na Valnom zhromaždení Rady mládeže 
Žilinského kraja. 
e) Rada SPŽK zasadá min. 1 x za dva mesiace. 
f) Rada SPŽK vedie zápisnice zo zasadaní , ktorých súčasťou je prezenčná listina. 
g)  Rada SPŽK  je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov. Na platné uznesenie Rady SPŽK  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov Rady SPŽK. 
h) Náklady na činnosť  SPŽK sa po dohode s vedením Rady mládeže Žilinského kraja  môžu  
uhrádzať z rozpočtu  Rady mládeže Žilinského kraja po vzájomnej dohode. 
i) Úlohy členov Rady SPŽK (v regióne , ktorý zastupujú): 

1. majú zmapované členstvo a činnosť žiackych školských rád 
2. šíria informácie podporujúce činnosť žiackych školských rád 
3. aktívne reagujú na podnety zo svojho regiónu 
4. podporujú žiacke školské rady k vzájomnej spolupráci v regióne 
5. obhajujú záujmy žiackych školských rád pred vedení Žilinského samosprávneho kraja 
   a Radou mládeže Žilinského kraja. 

článok 6 
 

Záverečné ustanovenia 
. 
Na zmenu Štatútu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členských žiackych 
školských rád Rady mládeže Žilinského kraja a súhlas Predsedníctva Rady mládeže 
Žilinského kraja. Podnet na úpravu Štatútu môže predložiť Rada SPŽK alebo Predsedníctvo 
Rady mládeže Žilinského kraja. 
Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom založenia SPŽK - 12. decembra 2012. 
 
 
V Žiline, dňa 12.12.2012 


