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Štatút Žiackeho poradného výboru
ako poradného orgánu Štátneho pedagogického ústavu
a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže

Preambula
Poznanie názorov a skúseností žiakov (mladých ľudí) by malo byť dôležitou súčasťou tvorby
návrhov štátnych koncepcií zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania. Možnosť vyjadrovať sa k
dôležitým záležitostiam týkajúcich sa života žiakov v škole, dáva priestor ovplyvňovať podobu
výchovy a vzdelávania tým najkľúčovejším osobám, ktorých sa vyučovanie v školách týka,
teda samotným žiakom. Poznávanie názorov a skúseností žiakov, dáva taktiež šancu priblížiť
sa k hodnotám a potrebám žiakov pri nastavovaní podmienok v školách, aby sa v školách cítili
spokojne, boli vnútorne motivovaní sa učiť, osobnostne a eticky sa rozvíjať, viesť zdravý
životný štýl a angažovať sa v spoločenskom dianí.
Zároveň, život žiakov sa odohráva aj mimo školy. Preto je dôležité zisťovať ich názory,
konzultovať s nimi a zapájať ich do rozhodovaní aj v ďalších oblastiach ich života, ktoré sa ich
bezprostredne dotýkajú. Tým sa napĺňa princíp participatívnosti v tvorbe a realizácii tzv.
mládežníckej politiky.
Z týchto dôvodov Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže iniciujú
vznik Žiackeho poradného výboru.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Na základe štatútu Štátneho pedagogického ústavu čl.7, ods. 3, v súlade s poslaním a úlohami
Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) a v súlade s čl. 9, ods. 3, písm. e)
Organizačného poriadku Štátneho pedagogického ústavu a na základe štatútu IUVENTY –
Slovenského inštitútu mládeže (ďalej len „IUVENTA“) čl. 3, ods. 12 a v súlade s čl. 17, ods. 8
Organizačného poriadku IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v spolupráci medzi ŠPÚ
a IUVENTOU zriaďujeme Žiacky poradný výbor ako stály poradný orgán Štátneho
1

pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže (ďalej aj „Žiacky
poradný výbor“ a ,,ŽPV“).

Článok 2
Úlohy a poslanie Žiackeho poradného výboru
1) Žiacky poradný výbor:
a)

je stálym poradným orgánom ŠPÚ a IUVENTY, ktorý vyjadruje názory a záujmy žiakov
a žiačok základných a stredných škôl v oblasti výchovy a vzdelávania i ďalších
oblastiach ich života, ktoré spadajú do pôsobnosti daných inštitúcií;

b) jeho poslaním je zvyšovanie účasti žiakov pri rozhodovaní o návrhoch koncepcií

v oblastiach výchovy, vzdelávania a života mládeže, vyjadrovanie sa k dôležitým
výchovno-vzdelávacím a ďalším otázkam v pôsobnosti ŠPÚ a IUVENTY;
c)

vyjadruje sa k predloženým materiálom ŠPÚ a IUVENTY, ale aj samostatne vypracúva
a predkladá návrhy v záujme zlepšenia a skvalitnenia podmienok žiakov a žiačok
v školách a v spoločnosti;

d) zastupuje záujmy a názory žiakov základných a stredných škôl;
e)

vyjadruje sa ku skutočnostiam týkajúcim sa výchovy a vzdelávania v záujme zlepšenia
podmienok žiakov v školách;

f)

zlepšuje informovanosť žiakov o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa oblasti výchovy
a vzdelávania a ďalších oblastiach života mladých ľudí;

g) jeho vyjadrenia a návrhy majú pre štatutárov ŠPÚ a IUVENTY odporúčací charakter.

Článok 3
Členstvo a zastúpenie v Žiackom poradnom výbore
1) Členov a členky ŽPV vymenúvajú a odvolávajú štatutári ŠPÚ a IUVENTY.
2) Členovia ŽPV sú žiaci a žiačky od 6. ročníka druhého stupňa základných škôl a

žiaci a žiačky stredných škôl.
3) Členovia podliehajú výberovému procesu na základe určených kritérií.
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4) ŽPV má 16 členov s hlasovacím právom, ktorí rovnomerne zastupujú základné školy

i stredné školy, všetky kraje, obe pohlavia a taktiež rôzne menšiny a spoločenské
skupiny.
5) ŽPV je zložený z predsedu, podpredsedu a členov výboru.
6) Predsedu ŽPV a podpredsedu ŽPV si členovia ŽPV volia spomedzi seba na prvom

zasadnutí ŽPV. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je určené na jeden rok.
7) Podpredseda zastupuje predsedu ŽPV počas jeho neprítomnosti a v určenom rozsahu.
8) Koordináciu ŽPV vykonáva koordinátor, ktorý je zamestnanec ŠPÚ alebo IUVENTY.

Koordinátor pripravuje podklady a zvoláva ŽPV na základe poverenia štatutárov ŠPÚ
a IUVENTY.
9) Funkčné obdobie členov ŽPV je určené na dva roky a začína dňom vymenovania

štatutármi ŠPÚ a IUVENTY.
10) Členstvo v ŽPV zaniká:
a)

dobrovoľným vzdaním sa členstva;

b) minimálne trojnásobnou absenciou na zasadnutí bez udania závažného dôvodu

počas jedného funkčného obdobia a hlasovaním členov ŽPV o ukončení členstva;
c)

opakovaním prekročením právomocí členov ŽPV, nedodržiavaním etických
noriem, dobrých mravov a usmernení koordinátora a štatutárov ŠPÚ a IUVENTY;

d) ukončením štúdia na strednej škole;
e)

zánikom funkčného obdobia.

11) V prípade zániku členstva štatuári ŠPÚ a IUVENTY menujú nového člena/členku z
náhradníkov, ktorí boli identifikovaní na základe výberového procesu. Funkčné obdobie
náhradníka/náhradníčky trvá do skončenia funkčného obdobia člena/členky, na ktorého miesto
nastúpil.

Článok 4
Práva, povinnosti a vlastnosti člena Žiackeho poradného výboru
1) Členovia ŽPV majú právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutí ŽPV;
b) hlasovať o návrhoch a vyjadreniach v ŽPV;
c) slobodne vyjadrovať svoje názory, pripomienky a podnety;
d) byť informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom ŽPV;
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e) predkladať na zasadnutiach ŽPV vlastné podnety, námety, prípadne materiály.

2) Členovia ŽPV sú povinní:
a)

dodržiavať pri svojej činnosti v ŽPV štatút;

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach ŽPV,
c)

aktívne sa podieľať na úlohách ŽPV;

d) vykonávať úlohy zodpovedne.

3) Členovia ŽPV reprezentujú záujmy žiakov v oblasti výchovy, vzdelávania a ďalších
oblastí života, ktoré sa bezprostredne dotýkajú mladých ľudí.
4) Člen ŽPV je schopný rešpektovať názorovú rozdielnosť a rozhodnutia väčšiny.

Článok 5
Zasadnutie Žiackeho poradného výboru
1) Zasadnutie ŽPV zvoláva predseda v spolupráci koordinátorom ŽPV spravidla raz za
štyri mesiace, v prípade potreby aj častejšie. Predseda určuje miesto, termín, a program
zasadnutia. Zasadnutie sa môže konať aj online formou.
2) Zasadnutie ŽPV vedie predseda. V jeho neprítomnosti riadi zasadnutie podpredseda,
príp. iný člen ŽPV, ktorého predseda určí.
3) Ak sa niektorý člen ŽPV z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť zasadnutia, jeho
povinnosťou je to včas (aspoň v deň vopred) oznámiť koordinátorovi ŽPV. Svoje
stanovisko k riešeným záležitostiam môže doručiť písomnou formou pred zasadnutím
ŽPV.
4) V prípade potreby je možné na základe rozhodnutia štatutárov ŠPÚ a IUVENTY
a predsedu výboru prizvať na zasadnutie Žiackeho poradného výboru aj ďalších ľudí.
Môže ísť o odborníkov z rôznych oblastí výchovy, vzdelávania a ďalších oblastí života
alebo mladých ľudí so špecifickými podnetmi a potrebami, ktoré vedia primeranejšie
artikulovať svoje špecifické potreby ako členovia ŽPV.
5) Členovia predkladajú pripomienky, stanoviská a návrhy: písomne (predsedovi ŽPV);
ústne (počas diskusie). So súhlasom predsedu tak môžu robiť aj všetci pozvaní.

Článok 6
Prijímanie záverov zo zasadnutia Žiackeho poradného výboru
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1) ŽPV je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho

členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas člena ŽPV, ktorý vedie jeho
zasadnutie.
2) Pozvaní ľudia nemajú hlasovacie právo.
3) Rozhodnutia ŽPV sú záväzné pre členov ŽPV.
4) Predseda môže požiadať ŽPV o konzultáciu v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka

ŽPV.

Článok 7
Materiálne a finančné zabezpečenie činností ŽPV
1) Nevyhnutné náklady na činnosť Žiackeho poradného výboru hradí ŠPÚ a IUVENTA

zo svojho rozpočtu.
2) Členstvo v ŽPV je čestné a nezastupiteľné a nezakladá nárok na odmenu.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky štatútu schvaľujú štatutári ŠPÚ a IUVENTY.
2) Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutármi ŠPÚ a IUVENTY.

Bratislava 15. apríl 2021

................................................
Mgr. Miroslava Hapalová
riaditeľka ŠPÚ

.........................................
Mgr. Peter Lenčo, PhD.
generálny riaditeľ IUVENTY
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