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NOVELIZÁCIE  

Pôvodné znenie 

Stanovy ŠŠR boli prijate uznesením ustanovujúceho valného zhromaždenia dňa 

11.09.2013 a do platnosti vstúpili 12.09.2017. 

Matej Miklian, Mgr. Veronika Hamplová, a kolektív 

1.novelizované znenie 

1. dodatok ku stanovám ŠŠR zo dňa 16.06.2016, v platnosti od 17.06.2016, 15.24 

hod. jazykovo a štylisticky upravuje, pozmeňuje a dopĺňa pôvodné znenie stanov 

a upravuje ich grafický vzhľad. 

Adam Rovňan, Lukáš Kamenský 

2.novelizované znenie 

2.dodatok ku stanovám ŠŠR  zo dňa 14.09.2017, v platnosti od 15.09.2017, 16.00 

hod. dopĺňa znenie (čl. 17 b) a opravuje gramatické chyby. 

Adam M. Rovňan, Lukáš Kamenský 
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PREAMBULA 

Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

je dobrovoľným záujmovým združením, ktoré je ustanovené z vôle študentov školy. 

Sme toho názoru, že vyrovnaný obojstranný dialóg medzi študentmi a školou je 

zárukou kvalitného vzdelávania, zaručujúc akademické slobody a práva v súlade 

so zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Hlavným cieľom tohto združenia je aktívny prínos a zlepšovanie aktivít pre študentov 

ponúkaním širokého spektra spoločenských aktivít a podujatí a snaha o rozvoj školy. 

Preto sa my, študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 

 uznášame prostredníctvom našich zástupcov na týchto Stanovách. 
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HLAVA I.  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

Článok 1 

1. Úplný názov združenia je Školská študentská rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra 

vo Zvolene, v skratke „ŠŠR“ alebo „ŠR“ 

2. Sídlom združenia je Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen 

3. Školská študentská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako orgán žiackej školskej rady 
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HLAVA II.  

POSLANIE A CIELE ŠTUDENTSKEJ RADY  

Článok 2 

1. ŠR zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje 

stanoviská a návrhy 

2. ŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania a mimoškolských aktivít 

3. ŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku 

4. ŠR reprezentuje študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene v odbornej a laickej 

verejnosti 

Článok 3 

1. ŠR je povinná chrániť a aktívne obhajovať záujmy študentov školy v zmysle 

ustanovení školského zákona a iných právnych noriem pojednávajúcich o práci ŠR 

2. ŠR je povinná informovať študentov o školských akciách pripravovaných 

v spolupráci s vedením školy, ako aj o možnostiach spolupráce s inými 

mládežníckymi organizáciami 

3. ŠR smie spolupracovať s už existujúcimi študentskými radami alebo inými 

organizáciami zameranými na rozvoj študentskej činnosti a slovenského školstva 

4. ŠR zastáva apolitický postoj, avšak vyjadruje sa k dôležitým spoločenským 

udalostiam a zaujíma svoj občiansky postoj 

Článok 4 

1. ŠR sa vo výchovno-vzdelávacej oblasti usiluje o organizovanie širokého spektra 

kultúrno-spoločenských podujatí so širším záberom a diferenciáciou jednotlivých 

aktivít 

2. ŠR sa v prínosnej oblasti usiluje vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť 

študentov a inšpirovať ich k mimoškolskej aktivite 

3. ŠR podporuje školské aktivity a reprezentáciu školy v rôznych vedných 

aj umeleckých disciplínach na regionálnej i národnej úrovni 

4. ŠR sa v spoločenskej oblasti usiluje o realizáciu projektov pre získavanie 

prostriedkov na jej činnosť 

5. Doplnková činnosť ŠR zahŕňa prijímanie a konzultáciu návrhov na zveľadenie 

priestorov a okolia školy 
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HLAVA III.  

ORGÁNY ŠTUDENTSKEJ RADY  

Článok 5 

1. ŠR zriaďuje orgány pre jej činnosť a organizačnú štruktúru v ods. 2 a 3 tohto článku 

2. Hlavnými orgánmi ŠR sú valné zhromaždenie, správna rada a predseda ŠR 

3. Vedľajšími orgánmi ŠR sú podpredseda, tajomník, kontrolór, zástupca ročníka 

a poradný orgán ŠR 

4. Žiadny člen ŠR nesmie zastávať dve alebo viac funkcií naraz, s výnimkou zástupcu 

žiakov – člena rady školy 

Článok 6 

1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán ŠR a je utvorené zo všetkých členov ŠR 

2. Valné zhromaždenie: 

a) rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti, zlúčení s iným združením 

a o zániku združenia 

b) zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda 

c) schvaľuje zmeny a doplnky k stanovám ŠR 

d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu a správu o hospodárení 

e) volí a odvoláva členov správnej rady a ďalších orgánov ŠR 

f) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy 

g) schvaľuje prijatie nových členov združenia na základe triednych volieb 

h) prijíma demisiu správnej rady a riadi provizórium 

3. Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz za štvrťrok  

4. Dátumy valných zhromaždení musia byť schválené do 10 pracovných dní 

od vymenovania správnej rady 

5. Aby bolo zasadnutie valného zhromaždenia uznášaniaschopné, je potrebná 

prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov 

Článok 7 

1. Správna rada je výkonným orgánom ŠR, ktorý obstaráva bežné záležitosti 

v riadení ŠR 

2. Správnu radu tvorí predseda, dvaja podpredsedovia a tajomník 

3. Správna rada je volená valným zhromaždením na obdobie jedného kalendárneho 

roka, ak nie je ustanovené inak 
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4. Členom správnej rady sa môže stať ktorýkoľvek z členov združenia podľa platných 

kritérií pre voľbu jednotlivých členov, ak minimálne v deň volieb dosiahol vek 15 

rokov 

5. Hlasovanie o členoch správnej rady je tajné, v prípade protinávrhu sa hlasuje 

za verejné hlasovanie 

6. Členom správnej rady sa stáva ten člen, ktorý po prezentácii svojej kandidatúry 

získal na danú pozíciu väčšinu hlasov, ak nie je ustanovené inak 

7. Správna rada: 

a) má povinnosť autorizovať zápisnicu zo zasadania ŠR a zabezpečiť jej 

zverejnenie v danom čase a náležitým spôsobom 

b) má povinnosť archivovať zápisnice zo zasadaní ŠR po dobu 2 rokov 

c) raz ročne informuje študentov školy o činnosti ŠR formou výročnej správy, 

túto správu schvaľuje valné zhromaždenie 

Článok 8 

1. Správna rada môže v prípade vnútorných nezhôd podať demisiu 

2. Predseda je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 30 pracovných dní 

3. Mimoriadne valné zhromaždenie vypíše termín predčasných volieb do správnej 

rady so skráteným mandátom podľa ustanovenia 

4. Obdobie od podania demisie do vymenovania správnej rady sa nazýva provizórium 

Článok 9 

1. Štatutárnym zástupcom ŠR je predseda, ktorému správna rada deleguje právomoci, 

a ktorý koná v mene združenia 

2. Predsedu volí valné zhromaždenie 

3. Predseda sa podpisuje za ŠR v plnom rozsahu a koná samostatne 

4. Predseda má právo odvolať ktoréhokoľvek predsedu triedy a doručiť mu správu 

o odvolaní s odôvodnením najneskôr do desiatich pracovných dní 

5. Predseda má právo pozastaviť činnosť každého člena ŠR ak nekoná v súlade 

so stanovami alebo pohoršuje meno ŠR a školy 

6. Predseda podáva demisiu správnej rady a zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie 

Článok 10 

1. Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti a podpisuje sa za ŠR 

2. Je volený valným zhromaždením na obdobie jedného kalendárneho roka, ak nie je 

ustanovené inak 
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3. Podpredseda obstaráva bežné záležitosti v riadení združenia 

4. Podpredseda má právo pozastaviť činnosť ktoréhokoľvek člena ŠR, okrem člena 

správnej rady 

5. Počet podpredsedov ustanovuje valné zhromaždenie, spravidla dvoch 

Článok 11 

1. Tajomník obstaráva bežné záležitosti v riadení ŠR a je zodpovedný 

za dokumentáciu 

2. Je volený valným zhromaždením na obdobie jedného kalendárneho roka, ak nie je 

ustanovené inak 

3. Tajomník vedie pokladňu, zabezpečuje vedenie predpísanej finančnej evidencie 

príjmov a výdavkov a jedenkrát ročne predkladá ŠR správu o financovaní 

4. Tajomník má právo na pravidelnú aktualizáciu informačnej tabule ŠR 

5. Tajomník má povinnosť viesť zápisnicu zhromaždení, ktorú musí dodať správnej 

rade najneskôr do siedmich pracovných dní od zasadnutia ŠR 

6. Po následnej kontrole zápisnice kontrolórom je povinný túto zápisnicu zverejniť 

predpísanou formou najneskôr do 15 pracovných dní 

Článok 12 

1. Kontrolným orgánom ŠR je kontrolór, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 

združenia 

2. Je volený valným zhromaždením na obdobie jedného kalendárneho roka, ak nie je 

ustanovené inak 

3. Kontrolór má právo nahliadať do všetkých dokladov združenia a do pracovných 

materiálov členov ŠR 

4. Kontrolór má právo žiadať si informácie od členov správnej rady 

5. Kontrolór má právo podať návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena správnej rady 

z dôvodu neplnenia si svojich povinností alebo z dôvodu konania v rozpore 

so záujmami združenia 

6. Kontrolór je povinný kontrolovať plnenie uznesení valného zhromaždenia, 

hospodárenie združenia a dohliadať na riadny výkon činnosti ŠR 

Článok 13 

1. Zástupca ročníka predstavuje časť organizačnej štruktúry ŠR a je zodpovedný 

za fungovanie tried v danom ročníku 

2. ŠR udeľuje mandát 5 zástupcom ročníka: 

a) Zástupca povereníkov (patria sem príma, sekunda, tercia a kvarta) 
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b) Zástupca I. ročníka (patria sem triedy I. ročníka a kvinta) 

c) Zástupca II. ročníka (patria sem triedy II. ročníka a sexta) 

d) Zástupca III. ročníka (patria sem triedy III. ročníka a septima) 

e) Zástupca IV. ročníka (patria sem triedy IV. ročníka a oktáva) 

3. Zástupca ročníka je volený každý rok v septembri a mandát sa mu udeľuje na dobu 

jedného kalendárneho roka ak nie je ustanovené inak 

4. Zástupca ročníka je povinný pravidelne informovať študentov svojho ročníka 

o činnosti ŠR a jej predsedníctva 

Článok 14 

1. Každá akcia organizovaná ŠR je povinná mať minimálne 1 týždeň dopredu 

vymenovaný organizačný tím 

2. Vymenovanie organizačného tímu je primárnym právom správnej rady 

3. Organizačný tím dohliada na prípravu, organizáciu a priebeh podujatí ŠR 

4. Organizačný tím má minimálne 5 členov 

5. Po ukončení podujatia organizačný tím spíše správu o priebehu a finančných 

nákladoch, ktorú predloží správnej rade 

Článok 15 

1. ŠR zriaďuje poradný orgán pre potreby činností ŠR 

2. Poradný orgán je samostatný subjekt priamo podriadený správnej rade ŠR 

3. Má obmedzený počet členov podľa ustanovenia valného zhromaždenia 

4. Členovia nesmú mať mandát v ŠR ak vykonávajú pozíciu v poradnom orgáne 

5. Členovia poradného orgánu sú volení vo verejnom hlasovaní členmi ŠR 

6. Poradný orgán slúži ŠR na dobu jedného kalendárneho roka 

7. Pre poradný orgán platia platné stanovy ŠR ktorými sa musí riadiť 

Článok 16 

1. Každý člen ŠR a orgánu ŠR je povinný prisahať na stanovy a to nasledovne: 

a) priložením pravej ruky na stanovy ŠR a vyslovením prísahy, ktorá sa vopred 

dohodne za prítomnosti všetkých členov ŠR 

b) podpísaním mandátu danej funkcie ŠR 

2. Študent sa stáva členom ŠR až po odrieknutí prísahy na štatút a podpísaní mandátu, 

ak tak nespraví, nie je právoplatným členom 
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HLAVA IV.  

ČLENSTVO V  ŠTUDENTSKEJ RADE  

Článok 17 

1. Členom združenia sa môže stať každá osoba so záujmom o rozvoj ŠR bez ohľadu 

na vek, národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské 

vyznanie či sociálne postavenie 

2. Členstvo v ŠR je dobrovoľné a čestné, bez nároku na odmenu 

3. Členstvo v ŠR môže vzniknúť iba: 

a) platným zvolením kandidáta v triednych voľbách 

b) ak bol menovaný a do svojej funkcie zvolený valným zhromaždením 

v prípade, že si ho trieda nezvolila 

c) špeciálnym poverením od valného zhromaždenia (bližšie čl. 17 b.) 

4. Funkčné obdobie je platné od prijatia, až po odovzdanie, prípadne zrušenie 

mandátu valným zhromaždením 

5. ŠR je uzavreté združenie, má ohraničený počet členov 

Článok 17 b. 

1.  Valné zhromaždenie alebo predseda môže špeciálnym poverením prijať do 
združenia nových členov, bez toho aby boli predsedami triedy 

2. Prijatie takéhoto člena je povolené ak je jeho účasť dlhodobo nutná pre nejakú 
z činností alebo aktivít ŠR 

3.  Takéto členstvo je striktne časovo obmedzené, dobu určuje Valné zhromaždenie  

4. Takýto člen je pozbavený práva hlasovať, voliť, byť volený a podávať návrhy na 
odvolanie. 

Článok 18 

1. Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením na vlastnú žiadosť 

b) ukončením alebo prerušením štúdia 

c) vylúčením správnou radou, valným zhromaždením alebo zánikom ŠR 

d) úmrtím člena 

2. Člen ŠR (ďalej len člen) sa môže svojho členstva dobrovoľne vzdať 

3. Ak sa člen rozhodne vystúpiť zo ŠR, svoje rozhodnutie je povinný bezodkladne 

oznámiť správnej rade písomnou formou 

4. Vzdanie sa členstva je voči ŠR účinné jeho doručením správnej rade 
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5. Člen sa môže svojho členstva v ŠR vzdať aj ústne do zápisnice na ktoromkoľvek 

zasadnutí 

6. O vylúčení člena rozhodne valné zhromaždenie alebo predseda. Správna rada je 

povinná upovedomiť člena o vylúčení písomne, s udaním dôvodu, najneskôr 

do desiatich pracovných dní od rozhodnutia 

7. Dôvodom na vylúčenie môže byť hrubé porušenie stanov združenia, neetické 

konanie poškodzujúce záujmy združenia a podobne 

8. Vystupujúci a vylúčení členovia strácajú všetky pozície počnúc s predsedníctvom 

triedy 

9. V triede, kde sa predseda vzdal členstva alebo mu bolo členstvo odobrané je nutné 

zvoliť nového predsedu triedy – člena ŠR 

Článok 19 

1. Trojitá neúčasť je trojnásobné nezúčastnenie sa vopred naplánovaného zasadania 

ŠR bez udania dôvodu podľa ods. 2 tohto článku 

2. Voči členovi, ktorý sa v časovom úseku minimálne 3 pracovných dní pred 

zasadaním ŠR písomne alebo ústne neospravedlní členovi správnej rady môžu byť 

vyvodené nasledovné opatrenia: 

a) predvolanie člena pred správnu radu na ústne odôvodnenie neprítomnosti 

b) pozbavenie hlasovacieho práva člena na stanovený časový úsek 

c) zrušenie členstva 
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HLAVA V.  

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV  

Článok 20 

1. Každý člen ŠR má právo: 

a) podieľať sa na činnosti, zúčastňovať sa na zasadnutiach a spolurozhodovať 

o aktivitách ŠR 

b) na prácu v adekvátnych podmienkach, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými 

predpismi 

c) podávať podnety, návrhy a pripomienky 

d) voliť a byť volený do orgánov združenia, ak to je v súlade s požiadavkami 

na danú funkciu, ako aj navrhovať do funkcií vhodných kandidátov  

e) žiadať ŠR o pomoc pri riešení študijných a ďalších problémov 

f) žiadať odvolanie člena a vzdať sa svojho členstva v ŠR 

g) žiadať o mimoriadne zasadnutie ŠR 

Článok 21 

1. Každý člen ŠR je povinný: 

a) zodpovedne sa zúčastňovať zasadnutí vopred schválených správnou radou 

b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, pričom nesmie vykonávať nič, 

čo by mohlo záujmy a dobré meno združenia ohroziť 

c) tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadaní ŠR, požadovať 

riešenie situácie 

d) chrániť zverený majetok ŠR alebo školy 

e) zabezpečiť ochranu dôverných údajov ŠR 

f) riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol ŠR poverený 

g) dodržiavať tieto stanovy a interné predpisy ŠR 

h) informovať ŠR o svojej činnosti 

Článok 22 

1. Člen má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu ŠR 

2. Takéto odvolanie musí adresovať správnej rade, ktorá rozhodne o jeho dôvodnosti 

3. Ak správna rada rozhodne, že predmetné odvolanie je odôvodnené, predloží ho 

valnému zhromaždeniu do 30 dní od podania odvolania 
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4. Ak rozhodne, že je neodôvodnené, zamietne ho v plnom alebo čiastočnom rozsahu 

podľa závažnosti a dôvodu 

Článok 23 

1. Člen nie je oprávnený vystupovať v mene združenia, toto právo prináleží jedine 

členom správnej rady ŠR alebo osobe poverenej ŠR 

2. Každý člen dostáva od správnej rady formuláre na spracovanie kontaktných údajov, 

ktoré musí vyplniť 



15 
 

HLAVA VI.  

ROKOVACÍ PORIADOK  

Článok 24 

1. Zasadnutia ŠR zvoláva predseda rady podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac 

2. Harmonogram zasadnutí ŠR sa spravidla určuje na rok vopred 

3. Ak nebol termín zasadnutia ŠR dohodnutý vopred, zasadnutie sa zvoláva najmenej 

jeden týždeň pred jeho konaním, a to uvedomením členov náležitou písomnou alebo 

elektronickou formou 

4. Vo výnimočných prípadoch môže predseda ŠR požiadať o stanovisko alebo 

pripomienky členov aj mimo zasadnutia, spôsobom rokovania pomocou obežníka 

5. Zasadnutie ŠR vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí rady ho 

zastupuje jeden z podpredsedov ŠR 

6. Na zasadnutie rady môžu byť prizvaní odborníci k diskutovanej téme, ich 

prítomnosť musí schváliť správna rada 

7. ŠR rokuje na základe pripraveného programu – materiály na zasadnutie sa 

predkladajú tajomníkovi  

8. O dodatočnom návrhu na zaradenie ďalšieho bodu do programu zasadnutia 

rozhoduje predseda  

9. Účastníci zasadnutia potvrdzujú svoju prítomnosť podpisom na prezenčnej listine 

10. Zasadnutie rady je uzavreté, ak nie je ustanovené inak 

Článok 25 

1. Z každého zasadnutia ŠR sa vyhotoví zápisnica a vyhotovuje ju zapisovateľ – 

spravidla tajomník ŠR 

2. Zápisnica obsahuje  

a) popis priebehu a opis zásadných skutočností 

b) dátum a miesto konania zasadnutia 

c) prítomnosť členov a iných osôb 

d) výsledky hlasovania alebo volieb 

e) presné znenie záverov k jednotlivým bodom 

3. K zápisnici sa prikladá prezenčná listina účastníkov zasadnutia 

4. Každý člen má právo, aby sa v zápisnici uviedol jeho odlišný názor na prerokovanú 

záležitosť 
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HLAVA VII.  

VOLEBNÝ A HLASOVACÍ PORIADOK 

Článok 26 

1. Každý člen má právo hlasovať a byť volený, ak to nie je v rozpore so stanovami ŠR 

2. Členovi môže hlas zablokovať predseda 

3. Člen nesmie hlasovať ak je pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných 

a psychotropných látok alebo takéto látky požil menej ako 24 hodín pred začiatkom 

hlasovania 

4. Hlasovanie ŠR je platné a uznášaniaschopné ak má zasadnutie nadpolovičnú väčšinu 

zúčastnených členov 

5. Riadne voľby do orgánov ŠR sa konajú do 21. septembra 

6. Na triednych voľbách členov ŠR za triedy I. ročníka a prímy je povinná prítomnosť 

člena správnej rady alebo osoby poverenej správnou radou  

7. Doplňujúce voľby sa konajú najneskôr do dvoch týždňov od zániku členstva 

predchádzajúceho zástupcu triedy v ŠR 

8. Pre odvolanie členov správnej rady je potrebný 3/5 počet hlasov za odvolanie 

z počtu prítomných členov valného zhromaždenia 

9. Pre zmenu alebo doplnenie stanov je potrebný 3/5 počet hlasov za zmenu 

z celkového počtu členov ŠR  

10. Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu ŠŠR, v jeho 

neprítomnosti na zasadaní ŠŠR rozhoduje hlas podpredsedu  

Článok 27 

1. Tento štatút upravuje 2 formy hlasovania a to verejné a tajné 

2. Člen hlas vyjadruje vo verejnom hlasovaní zdvihnutím ruky nad hlavu 

3. Člen hlas vyjadruje v tajnom hlasovaní napísaním voľby na označený papier  

a vhadzuje ho do vopred stanovenej urny 

4. Členovia ŠR si spomedzi seba zvolia členov orgánov ŠR vopred určenou formou 

hlasovania 

5. Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia, ktorú vymenuje súčasný predseda 

6. Vo volebnej komisii nesmú byť členovia ŠR, ktorí kandidujú na niektorú z funkcii 

v ŠR 
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Článok 28 

1. Správna rada má právo veta, čo znamená, že má právo zrušiť platnosť každého ŠR 

prijatého nariadenia, ktoré sa následne vracia na opätovné prerokovanie 

2. Právo veta platí na uznesenia schválené ŠR alebo prijaté valným zhromaždením 

3. Právo veta platí na každý prejednávaný predmet alebo návrh len jedenkrát 

Článok 29 

1. Výsledky hlasovania sa musia potvrdiť podpisom predsedu a priložiť do zápisnice 

2. Ak nie sú na zasadnutí prítomní predseda ani podpredseda a neustanovili za seba 

náhradu, členovia prítomní na zasadnutí určia spomedzi seba predsedajúceho 

3. V diskusii udeľuje slovo predsedajúci zasadania. Slovo môže udeliť aj prítomným 

nečlenom ŠR 
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HLAVA VIII.  

HOSPODÁRENIE ŠTUDENTSKEJ RADY  

Článok 30 

1. Združenie je hospodársky riadené valným zhromaždením 

2. Združenie hospodári hnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom 

združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov 

3. Výnosy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov, poslania 

a propagáciu združenia 

4. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho 

hospodárenia 

5. Príjmy ŠR sú najmä: 

a) z rozpočtových prostriedkov Gymnázia Ľudovíta Štúra 

b) dobrovoľné príspevky a príspevky od nadácií   

c) príspevky Rady rodičovských združení pri GĽŠ 

d) finančné príspevky členských tried 

e) dotácie, granty, verejné zbierky 

f) vlastná činnosť združenia napr. výnosy z organizovania kultúrnych, 

vzdelávacích, spoločenských akcií a pod. 

6. Výročnú správu o hospodárení podáva správna rada, správa je následne riadne 

skontrolovaná kontrolórom a podaná na nahliadnutie a schválenie valnému 

zhromaždeniu 

Článok 31 

1. ŠR žiada o finančné prostriedky na svoju činnosť formou rozpočtu a sú pridelené 

pomocou písomnej žiadosti, ktorú ŠR predkladá ku každej akcii vedeniu školy  

2. ŠR si vyhradzuje právo presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu podľa potreby 

3. ŠR predkladá riaditeľovi školy vyúčtovanie o použití finančného príspevku 

z rozpočtu ŠR po uplynutí jedného kalendárneho roku 

4. ŠR nesmie nadobudnúť rozpočtový schodok. V prípade, že vznikne na konci 

rozpočtového obdobia schodok, musí ho ŠR vyrovnať v plnom rozsahu podľa 

ustanovenia 

5. Ak bude hospodárením ŠR nadobudnutý na konci rozpočtového obdobia prebytok 

financií, budú tieto prostriedky využité podľa rozhodnutia valného zhromaždenia 
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HLAVA IX. 

ZÁNIK ŠTUDENTSKEJ RADY  

Článok 32 

1. O zániku združenia zlúčením sa s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie 

2. ŠR zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia a to jednohlasne, úplným počtom 

platných hlasov všetkých členov ŠR 

3. Valné zhromaždenie vydá Dekrét o rozpustení ŠR a zverejní ho náležitým spôsobom 

Článok 33 

1. Likvidátor: 

a) je menovaný valným zhromaždením, jeho funkčné obdobie trvá 

od vymenovania do zániku združenia 

b) na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach potrebuje 

podpisy troch oprávnených osôb alebo členov správnej rady 

2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom 

naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia 

3. Zánik združenia oznámi do 15 pracovných dní po ukončení likvidácie Gymnáziu 

Ľudovíta Štúra podľa predpisov a právnych noriem platných zákonov Slovenskej 

republiky 
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HLAVA X.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Článok 34 

1. Všetci členovia ŠR sú povinní riadiť sa týmito stanovami 

2. Akékoľvek porušenie tohto štatútu ŠR bude disciplinárne riešené správnou radou 

a ak nedôjde k zmieru, vec bude riešená miestne a vecne príslušným súdom 

Slovenskej republiky 

Článok 35 

1. Stanovy  a ich neskôr schválené dodatky nadobúdajú platnosť 24 hodín po hodine 

schválenia valným zhromaždením 

2. Zmeny stanov môžu byť navrhované valným zhromaždením a budú tvoriť doplnky 

k základným stanovám 

3. Akékoľvek právne či faktické úkony týkajúce sa týchto stanov alebo v nich 

uvedených ustanovení musia byť urobené výlučne písomnou formou, inak sú 

neplatné 

4. Správna rada je povinná stanovy pevne zviazať a spolu s podpismi splnomocnených 

orgánov tieto stanovy vystaviť na viditeľné miesto 
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HLAVA XI.  

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

Článok 36 

1. Týmito stanovami nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb v nich uvedených, ktoré 

im priznáva právny poriadok Slovenskej republiky 

2. Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vyhlasuje, že bude 

dodržiavať stanovy v zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vo Zvolene 11. septembra 2013 

 

 Matej Miklian v.  r.  

  predseda ŠŠR 
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Príloha 1 

§ 26 zákona NR SR 596/2003 Z. Z.  

(úryvok zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) 

Žiacka školská rada 

(1) Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ak je ustanovená, reprezentuje 
žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

(2) Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí 
v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia 
žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy. 

(3) Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší 
počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. 

(4) Žiacka rada: 

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti 
výchovy a vzdelávania, 

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje 
stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 

d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 

(5) Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej 
rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady. 

(6) Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú 
z rozpočtu školy. 

(7) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej 
členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej 
rady. 


