ŠTATÚT
Študentského parlamentu mesta Ružomberok

Preambula
Študentský parlament mesta Ružomberok bol založený v meste Ružomberok 23. januára
2001 ako iniciatíva mladých a poradný orgán mesta v oblasti mládeže.
Svojou činnosťou je zameraný na podporu záujmov mládeže v oblasti kultúry, športu,
vzdelávania, ale aj v iných oblastiach (školstvo, životné prostredie, voľnočasové aktivity
a pod.).
Študentský parlament mesta Ružomberok svojou činnosťou iniciuje a podporuje činnosť aj
snahu mladých ľudí zlepšiť život v meste a ich snahu o sebarozvoj v rôznych oblastiach.
Študentský parlament mesta Ružomberok deklaruje svoju absolútnu nezávislosť od
akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo ideológie.
Vznik Študentského parlamentu mesta Ružomberok otvára všetkým mladým ľudom bez
rozdielu širšie možnosti presadenia svojich požiadaviek, ako aj všeobecnej účasti na
verejnom živote.
Študentský parlament mesta Ružomberok je zložený zo študentov – volených zástupcov
stredných škôl, stredných odborných učilíšť, vysokých škôl etablovaných v okrese mesta
Ružomberok (ďalej len stredných a vysokých škôl) a z aktívnych mladých ľudí, ktorí sa chcú
aktívne podieľať na aktivitách Študentského parlamentu mesta Ružomberok.
Tento štatút stanovuje hlavné ciele a úlohy, spôsob rokovania, princíp jeho činnosti,
členstvo, organizačnú štruktúru a prijímanie uznesení Študentského parlamentu mesta
Ružomberok (ďalej len Parlament).

ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenia
§1

Názov orgánu: Študentský parlament mesta Ružomberok
Ďalšie názvy: Mestský študentský parlament Ružomberok
Skratky: MŠP, MŠPRK
§2
Parlament prioritne pôsobí na území okresu mesta Ružomberok, kde spolupracuje so
samosprávou, školami a predovšetkým inými mládežníckymi organizáciami alebo
organizáciami venujúcimi sa mládeži.

ČLÁNOK 2
Úlohy a ciele Parlamentu
§1
Hlavným cieľom je aktívne zapojenie mládeže do celkového života v meste, umožniť jej
prístup k informáciám a možnosť podieľať sa na riešení úloh a problémov svojimi nápadmi.
Ďalšími cieľmi sú napríklad zapájanie do rôznych projektov, sprístupnenie neformálneho
vzdelávania a motivácia mladých do práce na sebarozvoji a rozvoji mesta.
§2
Hlavnou úlohou je neustále sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so
skutočnými možnosťami na ich realizáciu a napomáhať vytváraniu podmienok na ich riešenie
tak, aby možností na využitie voľného času v meste Ružomberok bol dostatok.
§3
Parlamentom schválené riešenie jednotlivých otázok budú podľa obsahu riešiť komisie
Mestského úradu, mestské zastupiteľstvo, poverení členovia parlamentu a ďalší k tomu
určení a potrební partneri.

§4
Uznesenia parlamentu majú pre Mestský úrad Ružomberok a ďalšie zainteresované
organizácie a subjekty odporúčací charakter, ich posúdenie, prípadne upravenie riešení,
resp. neprijatie písomne alebo elektronicky (napr. formou mailu) zdôvodnia, prípadne
osobne odôvodnia na nasledujúcom rokovaní Parlamentu.

Článok 3
Činnosť parlamentu
§1
Činnosť Parlamentu sa viaže prioritne na okres mesta Ružomberok, ale v rámci sprístupnenia
kvalitných možností pre mládež cez spoluprácu s partnerskými organizáciami aj na
celoslovenskú a medzinárodnú úroveň.
§2
Základnou činnosťou parlamentu sú rokovania a to minimálne raz za mesiac.
§3
Program rokovaní pripravuje Predstavenstvo parlamentu a je zodpovedné za
bezproblémový chod rokovaní.
§4
Pre svoju činnosť si Parlament zriaďuje Komisie ako pomocné, poradné a iniciatívne orgány.
§5
Finančné náklady na administratívu, konkrétnu činnosť, podporu projektov a cestovné
členom budú získavané z príspevkov od mesta, komisii mesta, Oddelenia školstva a športu
Mestského úradu Ružomberok, od iných organizácii a z vlastnej činnosti Parlamentu.
§6
Hospodárenie s pridelenými príspevkami podlieha vlastnej Revíznej a kontrolnej komisii.

Článok 4
Členstvo
§1
Členom Parlamentu môžu byť žiaci stredných a vysokých škôl (15-27rokov) etablovaných na
území mesta Ružomberok. Nie je podmienené, že členom musí byť iba občan s trvalým
bydliskom v okrese Ružomberok, ale musí aspoň navštevovať školu na území okresu mesta.

§2
Členstvo je dobrovoľné, nikto nemôže byť nútený nijakým spôsobom do členstva
v Parlamente.
§3
O prijatí člena rozhoduje Valné zhromaždenie parlamentu, v prípade nezvyčajnej alebo
naliehavej situácie (napr. nedostatku členov) o tom rozhoduje Predsedníctvo parlamentu.
§4
Členstvo vzniká na základe delegačného listu od školy a jeho následného schválenia podľa
čl.4 §3 alebo na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia parlamentu, resp. Predsedníctva
parlamentu.
§5
Externé členstvo vzniká na základe ústneho požiadania a o jeho prijatí rozhodujú orgány
Parlamentu podľa čl.4 §3.
Externý člen je na rokovania prizývaný podľa potreby a má poradný hlas.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

§1
Člen má právo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podieľať sa na činnosti Parlamentu.
Voliť a byť volený do orgánov Parlamentu.
Odvolávať členov Predsedníctva a členov odborných Komisii.
Obracať sa na orgány Parlamentu s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko.
Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Parlamentu.
Zúčastňovať sa na zasadnutiach Parlamentu.
Podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov Parlamentu.
Kedykoľvek vystúpiť z Parlamentu. Svoje rozhodnutie musí však písomne oznámiť
Predstavenstvu parlamentu.
9. Na uvoľnenie z vyučovania v prípade, že plnenie prijatej úlohy si vyžaduje činnosť
v čase vyučovania.

§2
Člen je povinný:
1. Dodržiavať štatút Parlamentu.
2. Plniť uznesenia Parlamentu.
3. Dodržiavať organizačný a rokovací poriadok Parlamentu.
4. Pomáhať pri plnení cieľov Parlamentu.
5. Aktívne sa podieľať na činnosti Parlamentu.
6. Pravidelne a aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach Parlamentu.
7. Zúčastňovať a podieľať sa na aktivitách Parlamentu.
8. Zodpovedne vykonávať úlohy, ktorými bol člen poverený.
9. Obhajovať záujmy mladých ľudí.
10. Chrániť dobré meno a majetok Parlamentu.
11. Ospravedlniť svoju neúčasť na rokovaniach najneskôr do 3hod. pred rokovaním.

12. Členovia predsedníctva sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce
z funkcie a podať členom Parlamentu informácie a vysvetlenia o svojej činnosti.
13. Plniť uznesenia rokovaní a úlohy, ktoré im boli na rokovaní uložené.

Článok 6
Zánik členstva
§1
Členstvo zaniká:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dobrovoľným vystúpením z Parlamentu.
Smrťou.
Stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
Zánikom Parlamentu.
Zníženou známkou zo správania.
Podmienečným alebo úplným vylúčením zo školy.
Pri hrubom porušení zákona.
Vylúčením, a to rozhodnutím Valného zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov, v prípade hrubého porušenia štatútu, nerešpektovania uznesení
Parlamentu a dlhodobého neplnenia si svojich povinností o tom môže
rozhodnúť aj Predstavenstvo parlamentu nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Článok 7
Orgány Parlamentu
§1
Orgánmi Parlamentu sú:
1. Predstavenstvo
2. Valné zhromaždenie parlamentu
3. Komisie parlamentu

Článok 8
Predsedníctvo Parlamentu
§1
Predsedníctvo je výkonným orgánom Parlamentu, koná v jeho mene a zabezpečuje riadny
chod Parlamentu.
§2
Predsedníctvo je volené Valným zhromaždením a volebné obdobie je 12 mesiacov, ak
nastane zvláštna situácia (odstúpenie z postu, zánik členstva podľa čl.6) je zvolený nový
zástupca a túto funkciu vykonáva do konca zvyšného volebného obdobia.
§3
Predsedníctvo tvorí 1-predseda, 2-podpredsedovia, 1-sekretár a predsedovia hlavných
Komisii parlamentu.
§4
Rozhodnutia predsedníctva sú platné, iba ak sa na rozhodnutí uznesie nadpolovičná väčšina
členov Predsedníctva.
§5
Predseda má právo delegovať svoje práva a povinnosti na podpredsedov, prípadne na iných
členov.
§6
Predsedníctvo má právo delegovať svoje práva a povinnosti na členov pomocného orgánu,
pričom pre takéto rozhodnutie sa musia zhodnúť všetci členovia predsedníctva.

§7
Člen Predsedníctva môže byť zároveň aj predsedom Komisie, no nie s inou funkciou
Predsedníctva a v hlasovaní má iba 1 hlas.

§8
Predsedníctvo má právo na uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade plnenia si povinnosti
určenej jedným z orgánov Parlamentu.

Článok 9
Predseda, podpredseda, sekretár Parlamentu, Predseda hlavnej Komisie
a Predseda Komisie
§1
Predseda Parlamentu:
Predseda je štatutárnym orgánom Parlamentu oprávneným konať v mene Parlamentu.
Zúčastňuje sa na zasadnutí mestských komisii, ktorých je členom alebo na ktoré je prizvaný,
zasadania mestského zastupiteľstva a zasadnutia iných orgánov a organizácii, do ktorých je
prizvaný.
Predseda reprezentuje Parlament navonok, ide príkladom ostatným členom a riadne si plní
svoje povinnosti vyplývajúce mu z jeho funkcie a zo štatútu Parlamentu.
Predseda má právo delegovať iného člena Predstavenstva alebo Valného zhromaždenia
(prioritne však deleguje člena Predstavenstva) v prípade, že sám nie je schopný zabezpečiť
riadne vykonávania svojich funkcii alebo deleguje člena s lepšími dispozíciami na danú úlohu
ako má on sám.
Predseda môže časť zo svojich kompetencii zveriť jednému z podpredsedov.
Rokovanie, na ktorom sa volí Predseda je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny
členov Parlamentu a je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade nerozhodnosti
hlasov postupujú do ďalšieho kola dvaja (2) kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Predsedu odvoláva Valné zhromaždenie za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov a to
nadpolovičnou väčšinou hlasov.

§2
Podpredseda Parlamentu:
Podpredseda zastupuje Predsedu a preberá všetky jeho právomoci v čase jeho
neprítomnosti.
Rokovanie, na ktorom sa volí Podpredseda je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej
väčšiny členov Parlamentu a je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade
nerozhodnosti hlasov postupujú do ďalšieho kola dvaja (2) kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
Podpredsedu odvoláva Valné zhromaždenie za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov a to
nadpolovičnou väčšinou hlasov.
§3
Sekretár Parlamentu:
Sekretár Parlamentu dohliada na všetky administratívne úkony spojené s fungovaním
Parlamentu.
Vytvára a archivuje všetky zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní Parlamentu. Je
zodpovedný za kompletnosť týchto dokumentov.
Rokovanie, na ktorom sa volí Sekretára je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny
členov Parlamentu a je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade nerozhodnosti
hlasov postupujú do ďalšieho kola dvaja (2) kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Sekretára odvoláva Valné zhromaždenie za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov a to
nadpolovičnou väčšinou hlasov.
§4
Predseda hlavnej Komisie:
Predseda hlavnej Komisie je riadnym členom Predsedníctva, zúčastňuje sa rokovaní
Predsedníctva a prezentuje návrhy na uznesenia Parlamentu vyplývajúce z činnosti Komisie.
Rokovanie, na ktorom sa volí Predseda hlavnej Komisie je uznášaniaschopné pri účasti
nadpolovičnej väčšiny členov Parlamentu a je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.
V prípade nerozhodnosti hlasov postupujú do ďalšieho kola dvaja (2) kandidáti s najväčším
počtom hlasov.

Predsedu hlavnej Komisie odvoláva Valné zhromaždenie za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov.
§5
Predseda Komisie:
Predseda Komisie nie je riadnym členom Predsedníctva, môže byť prizývaný na schôdze
Predsedníctva, ale má len poradný hlas.
Predseda Komisie je zodpovedný za chod Komisie a riadne plnenie jej úloh.
Prezentuje návrhy na uznesenia Predsedníctvu a Valnému zhromaždeniu.
Rokovanie, na ktorom sa volí Predseda Komisie je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej
väčšiny členov Parlamentu a je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade
nerozhodnosti hlasov postupujú do ďalšieho kola dvaja (2) kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
Predsedu Komisie odvoláva Valné zhromaždenie za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov
a to nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Článok 10
Valné zhromaždenie
§1
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych
členov Parlamentu.
§2
Schvaľuje Štatút, jeho zmeny a doplnky.
§3
Volí členov, schvaľuje a prijíma žiadosti o členstvo a rozhoduje o zániku členstva v prípade
porušenia Štatútu (neplatí pre čl.6§1, kde členstvo zaniká automaticky bez odvolávania
orgánmi).

§4
Schvaľuje plán činnosti, jeho úpravy a doplnky.
§5
Volí alebo odvoláva Predsedníctvo Parlamentu a členov Komisii (o hlasovanie o odvolávaní
musí požiadať minimálne 2/5 všetkých členov Parlamentu).

Článok 11
Komisie Parlamentu
§1
Parlament si vytvára Komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány.
§2
Komisie sú zložené z členov Parlamentu (funkcia v Komisii je zlúčiteľná s funkciou v inom
orgáne Parlamentu, aj funkciou v inej Komisii) a mladých ľudí mesta vybraných Parlamentom
( títo však nesmú zastávať funkciu predsedu hlavných Komisii Parlamentu).
§3
Členovia Komisie navrhujú predsedu Komisie, ktorého schvaľuje Valné zhromaždenie a to
nadpolovičnou väčšinou hlasov.
§4
Zloženie a úlohy Komisii vymedzuje Parlament.
§5
Hlavné Komisie sú tvorené výhradne z členov Parlamentu a sú najmenej trojčlenné.
§6
Voľby do Komisie Parlamentu sa uskutočnia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov
Parlamentu. Podľa počtu mandátov v Komisii sa členmi stávajú kandidáti s najväčším počtom
hlasov.

§7
Hlavné Komisie sú stále a ich predsedovia tvoria Predstavenstvo Parlamentu.
§8
Voľby členov Komisii a predsedov Komisii sú verejné, ak Valné zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou prítomných príjme zmenu na tajné voľby, uskutočnia sa tajne.
§9
Podľa druhu činnosti Komisii a podľa programu Parlamentu pripravujú návrhy na uznesenia,
do ktorých zapracúvajú prípadné návrhy z diskusie k jednotlivým bodom.
§10
Komisie sa podieľajú na kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení.

§11
Hlavné Komisie sú:
1. Rozpočtová a finančná – navrhuje rozpočet, spôsob získavania zdrojov, získava
financie, spravuje ich a oslovuje sponzorov (jej funkciu môže prebrať aj Predsedníctvo
Parlamentu, resp. je možné ju plne zlúčiť s Predsedníctvom, pričom funkciu predsedu
preberá jeden z členov Predsedníctva).
2. Komisia pre spoluprácu s inými organizáciami – rokuje o spolupráci, získava
partnerov atď. (jej funkciu môže prebrať aj Predsedníctvo Parlamentu, resp. je možné
ju plne zlúčiť s Predsedníctvom, pričom funkciu predsedu preberá jeden z členov
Predsedníctva).
3. Revízna a kontrolná – sleduje dodržiavanie schváleného rozpočtu, správnosť
financovania, dohliada na dodržiavanie povinností členov, plnenie si úloh
jednotlivých členov, zabraňuje zneužívaniu moci Predsedníctvom, atď.
§12
Parlament môže uznesením zriadiť aj ďalšie Komisie, ktoré budú viazané na konkrétnu
účelovú činnosť, po splnení ktorej zaniknú (napr. uskutočnenie súťaže, prehliadky, zberu
a pod.). V takých Komisiách môžu byť zastúpení aj nečlenovia Parlamentu, vždy však
minimálne jeden člen.

Článok 12
Voľby
§1
Voľby členov Predsedníctva sú verejné a konajú sa v období po skončení prvého polroku
školského roka, môžu sa uskutočniť aj tajne, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina
prítomných.
§2
Predseda Parlamentu, podpredsedovia, kancelár, členovia a predsedovia Komisii musia
byť zvolení najmenej nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. (bližšie upravuje
čl. 9).
§3
Ak niektorý člen Predstavenstva alebo iného orgánu ukončí štúdium alebo mu zanikne
mandát (podľa čl.6), najbližšie rokovanie Valného zhromaždenia zvolí na jeho miesto
iného z členov (neplatí pre štúdium v zahraničí po dobu jedného školského roka).
§4
Ak predseda alebo niektorý iný člen orgánu Parlamentu si neplní svoje povinnosti, môže
2/5 zo všetkých členov požiadať o vyslovenie nedôvery, čo v prípade súhlasu
nadpolovičnej väčšiny prítomných znamená odvolanie z funkcie.
O odvolaní predsedu Komisie, alebo člena Parlamentu môže jednomyseľne rozhodnúť
Predsedníctvo.
§5
Pri vzdaní sa mandátu Parlament vezme na vedomie toto rozhodnutie bez hlasovania. Ak
člen, ktorý sa vzdal mandátu zastával nejakú funkciu alebo bol členom niektorej Komisie,
po vzatí na vedomie jeho rozhodnutia sa musí uskutočniť voľba podľa článku 12.
§6
Pri mimoriadnej voľbe predsedu či člena iného orgánu sa zvolený náhradník ujme svojej
novej funkcie po zvyšok volebného obdobia.

Článok 13
Rokovania Parlamentu
§1
Rokovania Parlamentu zvoláva predseda elektronickou pozvánkou najmenej tri (3) dni
vopred.
Pozvánka musí obsahovať miesto konania, dátum a hodinu začiatku rokovania, program,
písomné materiály, o ktorých sa bude rokovať a návrhy uznesení k jednotlivým bodom.
§2
Rokovanie Parlamentu vedie predseda, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov.
§3
Rokovania Parlamentu sú verejné, pri prerušovaní verejnosťou, ktorá zabraňuje
riadnemu priebehu rokovanie je vedúci rokovania oprávnený rokovanie uzavrieť alebo
odročiť.
§4
Rokovania Parlamentu sú právoplatné za účasti najmenej nadpolovičnej väčšiny členov.
§5
Po otvorení rokovania vedúci rokovania dá možnosť na doplnenie alebo zmenu
programu a konečné znenie programu schvália delegáti verejným hlasovaním a to
najmenej nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.
§6
Vedúci rokovania vedie rokovanie, udeľuje slovo diskutujúcim, ktoré môže odobrať
v prípade, že:
1. Diskutujúci nehovorí k téme.
2. Vystúpenie je nedôstojné, urážlivé, prípadne prekračuje pred diskusiou schválený
limit diskusného príspevku.

§7
Z každého rokovania Parlamentu musí byť Sekretárom Parlamentu vyhotovená zápisnica,
ktorá má svoje číslo, je podpísaná vedúcim rokovania a jeden exemplár je evidovaný
u sekretára Predstavenstva, kde je sprístupnená k nahliadnutiu podľa čl.14.
§8
Parlament je uznášania schopný, ak je na rokovaní prítomná minimálne nadpolovičná
väčšina členov.
§9
Ak z rokovania vyplývajú konkrétne úlohy, tie sa prijímajú osobitne formou uznesení a ich
prijatie musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných.
Prijaté uznesenia musia obsahovať konkrétnu úlohu, zodpovedných členov za splnenie
a termín splnenia.
Podľa termínu splnenia informujú Parlament na rokovaní o priebežnom, resp. úplnom
splnení uznesenia.

Článok 14
Zápisnica z rokovaní
§1
Z každého rokovania Parlamentu sa vyhotovujú zápisnice.
§2
Zápisnice sa nelikvidujú a sú sprístupnené k nahliadnutiu u Sekretára Parlamentu do 10
pracovných dní po písomnom vyžiadaní.
§3
Neoddeliteľnou súčasťou všetkých zápisníc je prezenčná listina.
Každý podpísaný súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z. z.
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 15
Hlasovanie
§1
Hlasovať o uzneseniach, úprave programu rokovaní, voľbách členov orgánov Parlamentu
a vôbec o činnosti môžu len riadni členovia Parlamentu.
§2
Zvlášť sa sčítavajú hlasy „za,“ „proti,“ „zdržal sa“ a každý člen ma rovnaký hlas bez ohľadu
na jeho funkciu.
§3
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v jeho neprítomnosti podpredsedu.

Článok 16
Zánik Parlamentu

§1
Zánik činnosti Parlamentu musia schváliť minimálne 3/4 všetkých členov Parlamentu
alebo právoplatné rozhodnutie mesta Ružomberok.
§2
Všetok hmotný majetok Parlamentu je podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia
poskytnutý mestu alebo na odkúpenie súkromným osobám. Plná suma z predaja je
potom vrátená na účet mesta Ružomberok.

Článok 17
Záverečné ustanovenie
§1
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia na prvom rokovaní Parlamentu a ruší
účinnosť aktuálneho Štatútu.
§2
Na vykonanie zmeny v tomto Štatúte je potrebné hlasovanie, v ktorom za navrhovanú
zmenu musia hlasovať minimálne 3/5 všetkých členov Parlamentu.

V Ružomberku, 29.3.2016

