
Stanovy  
Mestského mládežníckeho parlamentu 

mesta Žiar nad Hronom 

 

I. 
Názov, sídlo a pôsobnosť Mestského mládežníckeho parlamentu 

NÁZOV ORGANIZÁCIE: Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom 
SKRATKA NÁZVU ORGANIZÁCIE: MMP ZH 
SÍDLO ORGANIZÁCIE:  Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom 965 01 
PÔSOBNOSŤ: Vyvíja svoju činnosť na území mesta  Žiar nad Hronom 

II. 
Všeobecná časť 

 
1. Stanovy vymedzujú zásady pôsobnosti, ciele a úlohy Mestského mládežníckeho     
parlamentu Mesta Žiar nad Hronom.  
2. MMP ZH je samosprávny orgán mládeže vytvorený zo zástupcov minimálne 50 % z počtu 
stredných škôl na území Mesta Žiar nad Hronom.  
3. MMP ZH je apolitický orgán.  
4. Vznik a potvrdenie činnosti MMP ZH sú dané rozhodnutím Mestského zastupiteľstva     
Mesta  Žiar nad Hronom.  
5. Rozhodnutia MMP ZH sú prijímané formou uznesení. Uznesenia sú prijímané 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s hlasovacím právom.  
6. Mládežnícky parlament je zložený z volených zástupcov stredných škôl a delegovaným       
zástupcom zriaďovateľa MMP s hlasovacím právom a dobrovoľnými záujemcami bez     
hlasovacieho práva.  
7. Každá škola je zastúpená 3 členmi s hlasovacím právom.  
8. Funkčné obdobie zvoleného MMP ZH sú dva roky.  
 
K povinnostiam zástupcov stredných škôl patrí:  
 aktívne sa podieľať na činnosti mládežníckeho parlamentu,  
 zodpovedne plniť povinnosti uvedené v Stanovách MMP ZH, 
 plniť prijaté uznesenia. 

 
9. MMP ZH vedie predseda, ktorý je volený na obdobie jedného roka.  
10. Na prvom zasadnutí MMP ZH sa volí:  

 Predsedníctvo MMP ZH v zložení:  
- predseda mládežníckeho parlamentu 
- dvaja podpredsedovia mládežníckeho parlamentu 
- tajomník mládežníckeho parlamentu 

 Koordinátori jednotlivých komisií MMP ZH 
 
11. MMP ZH si vypracuje rokovací poriadok. 
12. MMP ZH môže vytvárať komisie k jednotlivým tematickým okruhom činnosti.  
13. MMP ZH zasadá aspoň raz za tri mesiaci.  
 
 



III. 
Ciele a úlohy Mestského Mládežníckeho parlamentu 

 
1. Iniciovanie a organizovanie akcií týkajúcich sa života mladých ľudí v Meste Žiar nad 

Hronom.  
2. Komunikácia mládeže so zástupcami Mesta Žiar nad Hronom a prezentovanie stanovísk a 

potrieb mladých ľudí voči zástupcom Mesta Žiar nad Hronom.  
3. Zástupcovia MMP ZH sa budú zúčastňovať zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta 

Žiar nad Hronom, kde sa im umožní v bode interpelácie deklarovať názor pri prijímaní 
rozhodnutí, ktoré bezprostredne vplývajú na kvalitu života mládeže v meste.  

4. MMP ZH je reprezentantom mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom. 
5. MMP ZH pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta. 
6. MMP ZH sa podieľa na riešení problémov mládeže v meste Žiar nad Hronom, pričom 

aktívne spolupracuje s orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými 
organizáciami na území mesta.  

7. MMP ZH sa aktívne podieľa pri organizovaní podujatí pre mládež.  
8. MMP ZH výchovne pôsobí v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a 

zdravého spôsobu života.  
9. MMP ZH spolupracuje s podobnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v 

zahraničí. 

MMP ZH vykonáva najmä tieto činnosti: 
a) zaoberá sa problémami žiakov a študentov základných a stredných škôl, rovnako aj      
otázkami ich ďalšieho vzdelávania, 
b) spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami pre deti a mládež v Slovenskej      
republike, 
c) organizuje a podporuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia, spolupracuje s      
kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a športovými klubmi, 
d) zameriava sa na osvetu mladých ľudí v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky a ochrany     
životného prostredia, 
e) spolupracuje s primátorom a orgánmi mesta a jeho mestských častí, ako aj s príslušnými     
orgánmi štátnej správy, 
f) spolupracuje s aktívnymi jednotlivcami i skupinami, pokiaľ nie sú členmi MMP ZH, 
g) a iné, vychádzajúce priamo z aktuálnych potrieb a záujmov mládeže. 
h) MMP ZH nie je nadradeným orgánom jednotlivých školských parlamentov, ale aktívne       
s nimi spolupracuje. 

IV. 
Členstvo 

 
Zloženie a spôsob voľby členov MMP ZH 
 
(1) MMP ZH sa skladá z 12 poslancov s právom hlasovať, z jedného delegovaného zástupcu        
zriaďovateľa MMP s právom hlasovať, 32 členov bez práva hlasovať a dobrovoľnými       
záujemcami bez hlasovacieho práva. 
(2) Poslanci MMP ZH sú 3 žiaci z každej strednej školy v ZH, zo všetkých SŠ tzv. 12 žiakov. 
(3) Členmi MMP ZH sú 8 žiaci z každej strednej školy v ZH, zo všetkých SŠ tzv. 32 žiakov. 
 

Spôsob voľby členov MMP ZH  



(1) Poslancov si v riadnych školských voľbách zvolia študenti jednotlivých stredných škôl. 
Z 11 žiakov s najvyšším počtom hlasov na jednotlivých SŠ sa prvý traja stanú 
poslancami, zvyšných 8 študentov sa môžu stať členmi. 

(2) Členmi MMP ZH, ale bez hlasovacieho práva, sa môžu stať študenti, ktorí neuspeli v 
mládežníckych voľbách do MMP ZH, alebo študenti, ktorí v predchádzajúcom období 
absolvovali rôzne vzdelávacie aktivity (vyškolení multiplikátori) a ktorých odborné 
vedomosti prípadne praktické skúsenosti môžu byť pre ďalšie napredovanie činnosti 
MMP ZH efektívne využiteľné. Maximálny počet členov parlamentu z každej SŠ je 8 
žiakov. 

 
Funkčné obdobie parlamentu je dvojročné. Ak by niekto z členov/poslancov  ukončil štúdium 
v Žiari nad Hronom, škola namiesto neho nominuje automaticky ďalšieho člena/poslanca. 
Spôsob voľby nových členov/poslancov sa stáva internou záležitosťou školy. 
 
Práva poslanca: 
a) voliť, odvolávať a byť volený do funkcií v MMP ZH, 
b) hlasovať na zasadnutiach MMP ZH, 
c) prostredníctvom orgánov MMP ZH podávať svoje návrhy a podnety orgánom mesta, 
d) požadovať od členov komisii MMP vysvetlenia o ich činnosti. 

 
Práva členov: 
a) prostredníctvom orgánov MMP ZH podávať svoje návrhy a podnety orgánom mesta, 
b) požadovať od poslancov MMP vysvetlenia o ich činnosti, 
c) majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach MMP. 
 
Povinnosti poslanca: 
a) pravidelne a aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu a jeho príslušných       
orgánov, 
b) zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných alebo podporovaných MMP, 
c) zodpovedne vykonávať úlohy, ktorými bol poverený, 
d) dodržiavať rokovací poriadok a prijaté uznesenia, 
e) obhajovať záujmy mladých ľudí, 
f) chrániť dobré meno a majetok MMP ZH, 
g) ospravedlniť svoju neúčasť najneskôr do 24 hod. pred konaním schôdze MMP,  
h) plniť uznesenia schôdzí a úlohy, ktoré im boli uznesením uložené,  
i) poslanci sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie a podať členom    
MMP informácie a vysvetlenia o svojej činnosti. 

 
Povinnosti člena: 
a)zúčastňovať sa na zasadnutiach parlamentu a jeho príslušných orgánov, v prípade, že    sú 
prizvaní poslancami MMP ZH, 
b) zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných alebo podporovaných MMP, 
c) zodpovedne vykonávať úlohy, ktorými bol poverený, 
d) dodržiavať rokovací poriadok a prijaté uznesenia, 
e) obhajovať záujmy mladých ľudí, 
f) chrániť dobré meno a majetok MMP ZH, 
g) ospravedlniť svoju neúčasť najneskôr do 24 hod. pred konaním schôdze MMP, ak sú      
prizvaní na zasadnutie MMP, 
h) plniť uznesenia schôdzí a úlohy, ktoré im boli uznesením uložené,  



i) členovia komisii sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie a podať 
poslancom MMP informácie a vysvetlenia o svojej činnosti. 

  
Zánik členstva a mandátu poslanca: 
a) dobrovoľným vystúpením z MMP ZH,  
b) smrťou,  
c) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,  
d) zánikom MMP,  
e) správaním, ktoré by poškodilo dobré meno MMP,  
f) vylúčením, a to rozhodnutím MMP uznesením v prípade, že sa člen/poslanec nezúčastňuje 
aktívne na činnosti MMP alebo sa opakovane bez vážneho dôvodu alebo bez ospravedlnenia 
nezúčastňuje na schôdzach MMP (maximálne 3-krát) a to na základe súhlasu dvojtretinovej 
väčšiny všetkých poslancov. 

V. 
Orgány Mestského mládežníckeho parlamentu 

 
      Orgány MMP ZH sú: 
      a) Valné zhromaždenie 
      b) Predsedníctvo  
      c) Komisie 
  
Valné zhromaždenie 
 
1. Valné zhromaždenie je utvorené zo všetkých členov a zvoláva sa na základe rozhodnutia     
Predsedníctva MMP ZH. Koná sa minimálne raz za štvrť roka. O programe jednania     
rozhoduje Predsedníctvo MMP ZH. Členovia musia byť najmenej 14 dní pred jeho jednaním     
písomne informovaní o mieste a čase konania zhromaždenia a o jeho programe. Návrhy 
k programu zhromaždenia musia byť doručené v písomnej forme Predsedníctva najmenej 8 
dní pred začiatkom Valného zhromaždenia.  
 
2. Valné zhromaždenie schvaľuje: 
 
    a) správy o činnosti MMP ZH, 
    b) správy o hospodárení MMP ZH, 
    c) programové zamerania na ďalšie obdobie, 
    d) voľbu členov Predsedníctva MMP ZH a komisií,  
    e) stanovenie ročných členských príspevkov pre členov MMP ZH, 
    f) uznesenia o ďalších otázkach a návrhoch prejednaných mimo program, 
    g) uznesenia o zmenách a doplnkoch stanov a všeobecných otázkach dotýkajúcich sa MMP         
ZH, 
    h) uznesenie iných otázok týkajúce sa MMP ZH, 
    i)  stanovy, rovnako ako ich zmeny, 
   j) zloženie a úlohy komisií MMP ZH. 
 
3. Pre konanie Valného zhromaždenia je požadovaná prítomnosť najmenej 2/3 členov MMP 
ZH. 
 
4. Rokovanie Valného zhromaždenia riadi predseda MMP ZH v jeho neprítomnosti ho    
zastupuje poverený podpredseda. 



 
5. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe žiadosti najmenej 1/3  
riadnych členov MMP ZH. Dátum konania zhromaždenia musí byť určený do 30 dní od     
obdŕžania žiadosti. 
 
6. Každý poslanec MMP ZH má 1 hlas. Svoje hlasovacie právo vykonáva osobne alebo     
v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocenstva. 
 
7. Pre rozhodnutie o zmene stanov sa vyžaduje 2/3 väčšina všetkých poslancov.  Pre ostatné 
rozhodnutia sa vyžaduje väčšina prítomných hlasov. 
 
Predsedníctvo MMP ZH 
 
1.  Predsedníctvo MMP ZH sa skladá: 
     a) predseda MMP ZH 
     b) dvaja podpredsedovia MMP ZH 
     c) tajomník 
     d) tútor – odborník v práci s deťmi a mládežou ako poradca  
 
2. Funkčné obdobie Predsedníctva MMP ZH je 2 roky, pokiaľ nebolo zvolené nové  
Predsedníctvo MMP ZH. 
 
3. Na zasadnutie Predsedníctva MMP ZH, ak si to vyžaduje situácia sa môžu prizvať hostia –     
zástupcovia organizácií alebo inštitúcií, ktorí sa môžu zúčastňovať jeho zasadnutí bez práva     
hlasovať. 
 
4. Predsedníctvo MMP ZH zasadá spravidla raz mesačne. Členov Predsedníctva MMP ZH 
volia poslanci MMP ZH.  
 
5. Voľba Predsedníctva MMP ZH sa uskutočňuje počas Valného zhromaždenia, pre  
právoplatnosť voľby postačuje väčšina všetkých hlasov. Pre platnosť uznesení     
Predsedníctvo MMP ZH  je uznášania schopné za prítomnosti najmenej dvoch tretín jeho     
členov. 
 
6. Rozhodnutia Predsedníctva MMP ZH sa prijímajú väčšinou prítomných členov  
Predsedníctva MMP ZH. Pri rovnosti hlasov je hlas tútora rozhodujúci. 
 
7. Rokovania Predsedníctva MMP ZH vedie predseda MMP ZH a počas jeho neprítomnosti ho     
zastupuje poverený podpredseda. 
 
8. Predseda MMP ZH je zároveň  štatutárnym zástupcom MMP ZH navonok. Koordinuje  
činnosť Predsedníctva MMP ZH. Zodpovedá za činnosť a hospodárenie. 
 
9. Za člena Predsedníctva MMP ZH môže byť zvolený každý poslanec MMP ZH. 
 
Práva a povinnosti členov Predsedníctva MMP ZH: 
 
PRÁVA 
1. Zúčastňovať sa na konferenciách organizovaných mládežníckymi organizáciami  v SR. 



 
2. Zúčastňovať sa na školeniach, seminároch a špecializovaných vzdelávacích programov a 
jazykových kurzov organizovaných výchovne vzdelávacími inštitúciami, združeniami    
orientujúcimi sa na prácu s deťmi a mládežou. 
 
3. Sú oprávnení používať dostupné vybavenie MMP ZH a po vzájomnej písomnej dohode aj    
vybavenie Mesta Žiar nad Hronom. 
 
POVINNOSTI 
1. Úlohou predsedníctva MMP ZH je kontrolovať činnosť jednotlivých komisií a dbať na 

realizáciu a dodržiavanie prijatých uznesení a rezolúcií MMP ZH. 
2. Podporovať záujmy a ciele MMP ZH ako aj dodržiavať stanovy a rozhodnutia prijaté 

v zmysle týchto stanov. 
3. Sú povinní podávať informácie a poradenstvo pravdivo, úplne, kvalitne, spoľahlivo, na 

požadovanej úrovni. 
4. Základné informácie a poradenstvo poskytovať zdarma. 
5. Pri zabezpečení aktivít MMP ZH uplatňovať profesionálny prístup a princípy etiky. 
6. Sú povinní vyhľadávať, získavať ďalšie nové a aktuálne informácie, spracovávať ich pre 

potreby MMP ZH.  
 
Komisie 

 MMP ZH si vytvára komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné a iniciatívne 
orgány.  

 Komisie sú zložené z členov parlamentu a z poslancov, ktorí sú koordinátormi 
jednotlivých komisií.  

 Každá komisia sa skladá z jedného koordinátora a 8 členov MMP ZH.  

 Na valnom zhromaždení MMP ZH spomedzi poslancov sa zvolia koordinátori 
jednotlivých komisií. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje valné zhromaždenie na 
návrh Predsedníctva.  

 Jednotlivé komisie sa stretávajú podľa potreby. 
 
Komisie sa delia do štyroch skupín: 
a) Komisia pre medziškolské vzťahy 
b) Komisia pre voľný čas – mimoškolské akcie 
c) Mediálna a propagačná komisia 
d) Komisia pre vonkajšie vzťahy 

VI. 
Ekonomické zdroje a zásady hospodárenia MMP ZH 

Financovanie MMP ZH je založené na: 
    a) členských príspevkoch, 
    b) dobrovoľných príspevkoch, dotáciách a daroch, 
    c) sponzorských príspevkoch, 
    d) príjmoch z hospodárskej činnosti, 
    e) príspevkov z  fondov, nadácii.  
 
Hospodárenie MMP ZH sa riadi rozpočtom, ktorý schváli Valné zhromaždenie MMP ZH a 
všeobecne záväznými predpismi a smernicami o hospodárení. Pre upresnenie spôsobu  



hospodárenia MMP ZH vydáva Predsedníctvo MMP ZH zásady hospodárenia pre 
rozdeľovanie finančných prostriedkov podľa platných právnych predpisov. Predsedníctvo 
MMP ZH môže rozhodnúť  o  vykonávaní  hospodárskej  činnosti  MMP ZH zameranej  na  
tvorbu zisku pre zabezpečenie napĺňania cieľov MMP ZH. 
 

VII. 
Vzťah  mestského mládežníckeho parlamentu k orgánom miestnej samosprávy 

(1) Predseda MMP ZH informuje primátora mesta o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny 

rok. 

(2) Primátor má právo zúčastňovať sa a vystúpiť na zasadnutiach MMP ZH. 

 

VIII. 
Dobrovoľný zánik MMP ZH 

 
1. Rozhodnutie o zániku MMP ZH môže prijať Valné  zhromaždenie za prítomnosti 2/3 

všetkých poslancov MMP ZH väčšinou poslancov MMP ZH. 
 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zriaďovateľom MMP ZH je Mesto Žiar nad Hronom.  
2. Všetky zmeny v Stanovy Mládežníckeho parlamentu je možné meniť a dopĺňať len na 

základe prerokovania a schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Žiar nad Hronom.  
3. Tento Mládežníckeho parlamentu nadobudne účinnosť dňom schválenia Mestského 

zastupiteľstva Mesta Žiar nad Hronom.  
 

X. 
Osobitné ustanovenie 

V školskom roku 2009/2010 bude Mládežnícky parlament pracovať v zložení zvolených 
zástupcov stredných škôl, ktorí do  31. 5. 2009 zabezpečia voľby na jednotlivých školách a 
jeho ďalšiu činnosť podľa časti I. bodu IV. Stanovy MMP ZH.  
 
V Žiar nad Hronom, dňa 26.11.2009 
 
 
 


