
 
 

Centrum voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov 020 01 
 

ŽIACKY MESTSKÝ PARLAMENT 
 

Štatút 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

1. Žiacky mestský parlament (ďalej „Parlament“) má 12 členov a je zložený zo 

zástupcov škôl Mesta Púchov: ZŠ Gorazdova, ZŠ J. A. Komenského,  

ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská. Školy delegujú do Parlamentu troch svojich 

zástupcov. Spôsob výberu zástupcov je v kompetencii školy. 

2. Sídlom Parlamentu je: Centrum voľného času Včielka Púchov (ďalej, len CVČ 

Včielka). 

3. Parlament nemá právnu subjektivitu . 

4. Parlament má svoje logo, ktoré sa môže používať výhradne v súvislosti s jeho 

činnosťou. 

5. Internetová prezentácia Parlamentu tvorí súčasť internetovej stránky CVČ Včielka 

www.cvcpuchov.edu.sk. 

Článok 2 

Úlohy Žiackeho mestského parlamentu 

1. Podieľať sa na organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov, ktoré CVČ Včielka 

organizuje v spolupráci s Mestom Púchov. 

2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov svojich škôl v rámci mesta  a zastupovať ich pri 

rokovaniach s poslancami. 

3. Presadzovať zlepšenie prístupu mladých ľudí ku kvalitným informáciám. 

4. Podporovať participáciu žiakov v školských štruktúrach. 

5. Presadzovať vytvorenie podmienok na vzdelávanie, prácu a aktívne trávenie voľného 

času, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám. 

Článok 3 

Práva a povinnosti členov Žiackeho mestského parlamentu 

1.Člen Parlamentu má právo: 

a)   slobodne prehovoriť na zasadnutí Parlamentu, 

b)   hlasovať na zasadnutí Parlamentu, 

c)   byť volený do funkcií v Parlamentu, 

d)   byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou Parlamentu, 

e)   využívať materiálno-technické vybavenie parlamentu i mimo jeho zasadaní. 



2. Člen Parlamentu je povinný: 

a)   zúčastňovať sa zasadnutí Parlamentu, 

b)   aktívne sa podieľať na činnosti Parlamentu, 

c)   riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený, 

d)   informovať ostatných členov Parlamentu o svojej činnosti, 

e)   prenášať informácie vo vzťahu k škole, ktorá ho delegovala v obidvoch smeroch. 

3. V prípade, ak si člen Parlamentu neplní svoje povinnosti, navrhne Parlament škole jeho 

výmenu. 

4. Člen Parlamentu, delegovaný do iných orgánov, má povinnosť zúčastňovať sa ich 

zasadnutí, obhajovať záujmy Parlamentu a zabezpečovať dostatočnú informovanosť. 

Článok 4 

Rokovanie parlamentu 

1. Zasadnutia parlamentu sa konajú spravidla 10-krát ročne. 

2. Členovia parlamentu sa mimo zasadnutí Parlamentu zúčastnia plánovaných aktivít 

podľa plánu na príslušný školský rok, ktorý si členovia schvália a odhlasujú na prvom 

stretnutí a ktorý je prílohou tohto štatútu. 

3. Zasadnutia riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda Parlamentu. 

4. Zo zasadnutí vyhotovuje tajomník parlamentu zápisnicu. 

5. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina členov. 

6. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. 

7. Na prijatie štatútu Parlamentu a jeho doplnkov je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny jeho členov. 

Článok 5 

Riadenie  Parlamentu 

1. Činnosť Parlamentu riadi výbor, ktorý tvorí predseda, podpredseda a tajomník. 

2. Členovia výboru sú do funkcií ustanovení voľbou. 

3. Voľba je tajná a zvolený kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných členov. 

4. Činnosť Parlamentu metodicky riadi koordinátor /riaditeľ Centra voľného času 

Včielka/. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia Parlamentom a vedením OZ. 

2. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov. 

 
 

V Púchove, 9. 10. 2013  

 


