STANOVY ŠKOLSKEJ ŠTUDENTSKEJ RADY GYMNÁZIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

PREAMBULA
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 sa vydáva tento
štatút študentskej školskej rady.
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Študentská Rada (ďalej iba ŠŠR) je dobrovoľným záujmovým združením študentov, ktorá sa venuje
príprave, tvorbe a prezentácii projektov a podujatí ktoré následne zlepšujú školskú a mimoškolskú
aktivitu študentov. Podávaním návrhov a následne ich schvaľovaním alebo dementovaním v zmysle
poriadku hlasovania ŠŠR. Hlavným cieľom tohto združenia je aktívny prínos a zlepšovanie aktivít pre
študentov, ponúkaním širokého spektra spoločenských aktivít a podujatí.

Článok II.
NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA
1. Názov združenia je ŠKOLSKÁ ŠTUDENTSKÁ RADA pri GĽŠ vo Zvolene
2. Sídlom združenia je Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3 , 960 49 Zvolen

Článok III.
POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA
1. Študentská školská 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.
2. Združenie sa usiluje o rozvoj a zlepšenie aktivít študentov ako aj o organizáciu rôznych
podujatí.
3. Reprezentuje študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene
1. Výchovno-vzdelávacia oblasť
- Organizovanie širokého spektra kultúrno-spoločenských podujatí
- Podujatiami inšpirovať študentov k mimoškolskej aktivite
- Každá akcia organizovaná pod štatútom ŠŠR je povinná mať dopredu vymenovný
organizačný tím.Vymenovanie organizačného tímu je primárnym právom správnej
rady.

2. Prínosná oblasť
- Chrániť a aktívne obhajovať záujmy študentov školy v zmysle ustanovení školského
zákona a iných právnych noriem pojednávajúcich o práci ŠŠR
- Vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť študentov
- Podporovať školské aktivity a reprezentáciu školy v rôznych vedných disciplínach.
3. Spoločenská oblasť
- Organizovanie projektov pre získavanie prostriedkov na činnosť ŠŠR
- Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so širším záberom a diferenciáciou
jednotlivých aktivít v zmysle záujmu študentov
- Organizovanie zhromaždení s účasťou členov ŠŠR
- Vyvíjanie spolupráce s už existujúcimi školskými radami alebo inými organizáciami
zameranými na rozvoj študentskej činnosti
4. Doplnková činnosť
- Informovanie študentov o školských akciách pripravovaných v spolupráci s vedením
školy, ako aj o možnostiach spolupráce s inými mládežníckymi organizáciami
- ŠŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy
Článok IV.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
a) Najvyšší orgán združenia je Valné zhromaždenie
b) Výkonný orgán združenia je Správna rada, tvorená predsedom, dvomi podpredsedami
a tajomníkom
c) Štatutárnym orgánom je predseda, ktorému Správna rada deleguje právomoci, a ktorý koná
v mene združenia. V jeho neprítomnosti sú oprávnený konať v zastúpení podpredsedovia.
d) Kontrolór
SPÔSOB USTANOVENIA ORGÁNOV A ICH PRÁVOMOCI

Valné zhromaždenie je utvorené zo všetkých členov združenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rozhoduje o založení, zlúčení s iným združením a zániku združenia
Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
Schvaľuje správu o hospodárení
Volí a odvoláva členov Správnej rady a kontrolóra
Schvaľuje prijatie nových členov združenia
Valné zhromaždenie sa koná raz za štvrť rok, zvoláva ho predseda
Na to, aby bolo zasadnutie valného zhromaždenia uznášaniaschopné, je potrebná
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov.

Správnu radu tvorí:
•
•
•

Predseda
Prvý Podpredseda
Druhý Podpredseda

Správna rada je volená Valným zhromaždením na obdobie jedného kalendárneho roka. Členom
správnej rady sa môže stať ktorýkoľvek z členov združenia, v prípade, že dosiahol vek 15 rokov.
Hlasovanie o členoch Správnej rady je verejné, v prípade protinávrhu sa hlasuje za tajné hlasovanie
a zároveň sa volí hlasovacia komisia, ktorej predsedom je kontrolór. Členom Správnej rady sa stáva
ten člen, ktorý po odprezentovaní svojej kandidatúry získal na danú pozíciu najviac hlasov.
-

Má povinnosť autorizovať zápisnicu zo zasadania ŠŠR a zabezpečiť jej zverejnenie.

-

Má povinnosť archivovať zápisnice za zasadania ŠŠR najmenej dva roky.

-

Raz ročne, spravidla v júni informuje študentov školy o činnosti hospodárení ŠŠŠR.

Práva a povinnosti predsedu
-

-

Podpisuje sa za združenie v plnom rozsahu a koná samostatne
Je štatutárnym orgánom združenia s právom veta
Zvoláva výročné a štvrťročné valné zhromaždenie
Spolu s podpredsedami a tajomníkom obstaráva bežné záležitosti v riadení združenia
Má právo odvolať ktoréhokoľvek predsedu triedy Gymnázia Ľudovíta Štúra a doručiť mu
správu o odvolaní s odôvodnením najneskôr do desiatich pracovných dní
Má právo pozastaviť činnosť každého člena ŠŠR vrátane podania demisie Správnej rady
Práva a povinnosti podpredsedu
Podpisuje sa za združenie a koná v prípade neprítomnosti predsedu
Obstaráva bežné záležitosti v riadení združenia
Má právo pozastaviť činnosť každého člena okrem Správnej rady ak nekoná v súlade
s platnými stanovami ŠŠR a pohoršuje meno ŠŠR alebo školy

Práva a povinnosti tajomníka
-

Obstaráva bežné záležitosti v riadení združenia
Vedie pokladňu a zabezpečuje vedenie predpísanej finančnej evidencie
Má právo o aktualizáciu informačnej tabule ŠŠR
Má právo na nahliadnutie do osobných materiálov každého člena ŠŠR
Je povinný viesť knihu príjmov a výdavkov
1x ročne za štvrť roka predkladať ŠŠR správu o financovaní a stave financií.

-

Správna rada mu ukladá za povinnosť viesť zápisnicu zhromaždení, ktorú musí dodať Správnej
rade najneskôr do piatich pracovných dní od zasadnutia ŠŠR a po následnej kontrole
kontrolórom túto zápisnicu zverejniť na webovej stránke ŠŠŠR najneskôr do 15 pracovných
dní.

Kontrolór
-

Je oprávnený dozerať na všetku činnosť združenia.

-

Je volený valným zhromaždením na obdobie jedného kalendárneho roka.

-

Za kontrolóra nesmie byť zvolený žiadny člen Správnej rady.

Práva a povinnosti kontrolóra
- Má právo nahliadať do všetkých dokladov združenia, hlavne do finančnej evidencie
a žiadať si informácie od členov Správnej rady
-

Má právo podať návrh na odvolanie hociktorého člena Správnej rady z dôvodu neplnenia si
svojich povinností alebo z dôvodu konania v rozpore so záujmami združenia

-

Je povinný kontrolovať plnenie uznesení VZ, hospodárenie združenia a dohliadať na riadny
výkon činnosti združenia a pravidelnosť zasadnutí ŠŠR vopred naplánovaných ŠŠR
Zástupca ročníka

-

Zástupcom ročníka v ŠŠR ( teda jej členom ) sa stáva študent, ktorý bol do ŠŠR zvolený
hlasovaním svojej triedy, alebo bol menovaný predsedníctvom ŠŠR v prípade, že si ho trieda
nezvolila. Je volený každý rok v septembri.

Práva a povinnosti zástupcu ročníka
-

voliť a byť volený do štruktúry ŠŠR

-

navrhovať členov predsedníctva

-

žiadať ŠŠR o pomoc pri riešení študijných a ďalších problémov

-

obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány ŠŠR

-

pravidelne informovať študentov svojho ročníka o činnosti ŠŠR a jeho predsedníctva

-

pravidelne informovať predsedníctvo ŠŠR o aktivitách a problémoch v rámci ročníka

-

zúčastňovať sa na zasadaniach ŠŠR

Valné zhromaždenie
Je najvyšší orgán Študentskej rady. Tvoria ho zástupcovia študentov jednotlivých tried. Zasadá podľa
potreby no zároveň nie menej ako jeden raz za štvrť rok a jedno výročné valné zhromaždenie na
konci roka.
Dátumy valných zhromaždení musia byť schválené do 30 pracovných dní od vymenovania Správnej
rady. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti Študentskej rady, ale aj o jej prípadnom zániku.
Valné zhromaždenie zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda
Článok V.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členstvo v ŠŠR môže vzniknúť iba platným zvolením kandidáta v triednych voľbách.
3. Funkčné obdobie je platné od prijatia, až po odovzdanie mandátu.
4. Členom združenia sa môže stať každá osoba so záujmom o rozvoj ŠŠR bez ohľadu na vek,
národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne
postavenie, členom ŠŠR sa automaticky stáva každá predseda triedy demokraticky zvolený vo
verejnom hlasovaní.
5. Člen študentskej rady (ďalej len člen) sa môže svojho členstva vzdať. Uvedený úkon musí byť
urobený písomnou formou, datovaný a podpísaný konajúcou osobou. Vzdanie sa členstva je
voči študentskej rade účinné jeho doručením predsedovi študentskej rady. Člen sa môže svojho
členstva v študentskej rade vzdať aj ústne do zápisnice na zasadaní študentskej rady.
6. Združenie je uzavreté, má ohraničený počet členov.
7. Členstvo v združení zaniká:
-

Vystúpením na vlastnú žiadosť

-

Ukončením alebo prerušením štúdia

-

Vylúčením alebo zánikom ŠŠR

-

Úmrtím

a. Ak sa člen rozhodne vystúpiť zo združenia, svoje rozhodnutie je povinný bezodkladne
oznámiť Správnej rade;
b. 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. Dôvodom na vylúčenie môže byť hrubé
porušenie stanov združenia, neetické konanie poškodzujúce záujmy združenia
a podobne;
c. Vystupujúci a vylúčení členovia strácajú všetky pozície počnúc s predsedníctvom
triedy.
8. Členstvo v ŠŠR je dobrovoľné a čestné, bez nároku na odmenu.

5. TROJITÁ NEÚČASŤ
Trojitá neúčasť je nezúčastnenie sa vopred naplánovaného zasadania ŠŠR. Voči členovi, ktorý sa
v časovom úseku minimálne piatich pracovných dní pred zasadaním ŠŠR písomne alebo ústne
neospravedlní členovi Správnej rady. Pri tomto priestupku môžu byť vyvodené nasledovné
konzekvencie.
a. Predvolanie člena pred Správnu radu na ústne odôvodnenie neprítomnosti
b. Pozbavenie hlasovacieho práva člena na stanovený časový úsek
c. Zrušenie členstva
Článok VI.
PRÁVA A POVNNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
Práva členov:
-

Podieľať sa na činnosti združenia

-

Právo na prácu v adekvátnych podmienkach, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými predpismi

-

Právo podávať podnety, návrhy a pripomienky

-

Právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, spolurozhodovať o aktivitách združenia, voliť
orgány združenia a byť volený do orgánov združenia

-

Právo navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu školskej študentskej rady

-

Žiadať odvolanie člena ŠŠR

-

Žiadať o mimoriadne zasadnutie ŠŠR

-

Vzdať sa členstva v ŠŠR

Povinnosti členov
-

Zodpovedne sa zúčastňovať zasadnutí vopred dohodnutých Správnou radou.

-

Aktívne sa podieľať na činnosti združenia, pričom nesmie vykonávať nič, čo by mohlo záujmy
a dobré meno združenia ohroziť. Člen nie je oprávnený vystupovať v mene združenia. Toto
právo prináleží Správnej rade združenia.

-

Dodržiavať stanovy ŠŠR a zúčastňovať sa na aktivitách združenia.

-

Tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadaní ŠŠR, požadovať riešenie situácie.

-

Chrániť zverený majetok ŠŠR alebo školy.

-

Člen ŠŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí

-

Člen ŠŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

-

Riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol ŠŠR poverený

-

Dodržiavať tieto stanovy a interné predpisy ŠŠR

-

Informovať ŠŠŠR o svojej činnosti

Článok VII.
SPÔSOB ROKOVANIA RADY
a) Zasadnutia rady zvoláva predseda rady podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac.
Harmonogram zasadnutí rady sa spravidla určuje na rok vopred. Ak nebol termín zasadnutia
rady dohodnutý vopred, rokovanie sa zvoláva najmenej dva týždne pred jeho konaním, a to
zaslaním pozvánky, návrhu programu a podkladov elektronickou formou na emailovú adresu
člena rady.
b) Vo výnimočných prípadoch môže predseda rady požiadať o stanovisko alebo pripomienky
členov rady aj mimo zasadnutia, spôsobom rokovania pomocou obežníka.
c) Rokovanie rady vedie predseda rady. V prípade jeho neprítomnosti na rokovaní rady ho
zastupuje jeden z podpredsedov rady.
d) Na rokovanie rady môžu byť prizvaní ďalší odborníci k diskutovanej téme.
e) Rada rokuje na základe pripraveného programu. Materiály na zasadanie rady sa predkladajú
tajomníkovi rady v elektronickej forme, ktorý ich distribuuje členom rady. O dodatočnom
návrhu na zaradenie ďalšieho bodu do programu rokovania rozhoduje predseda rady.
f) Účastníci zasadnutia potvrdzujú svoju prítomnosť podpisom na prezenčnej listine.
g) O priebehu zasadnutia vyhotoví tajomník záznam, ktorý sa po schválení predsedom rady
rozošle všetkým členom rady.

h) Zasadnutie rady je uzavreté, ak rada nerozhodne inak.
i)

Členovia študentskej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedov vopred
určenou formou hlasovania.

j)

Z každého zasadania ŠŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov
zasadnutia.

k) Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia, ktorú vymenuje súčasný predseda ŠŠR. Vo
volebnej komisii nesmú byť členovia ŠŠR, ktorí kandidujú na niektorú z funkcii v ŠŠR.

Článok VIII.
HLASOVACÍ PORIADOK
-

Každý člen má právo hlasovať.
-

Členovi môže hlas zablokovať predseda podľa V. Článku, 7. Odstavca bodu b.

-

Člen nesmie hlasovať ak požil alkoholické alebo iné omamné látky pred zasadaním
ŠŠR

-

Hlasovanie Študentskej rady je platné a uznášaniaschopné ak má zasadnutie nadpolovičnú
väčšinu zúčastnených členov. Pre zmenu alebo doplnenie stanov je potrebný 3/5 počet
hlasov za zmenu z celkového počtu členov valného zhromaždenia.

-

Riadne voľby do ŠŠR sa konajú spravidla do 21.septembra.

-

Doplňujúce voľby sa konajú najneskôr do dvoch týždňov od zániku členstva
predchádzajúceho zástupcu triedy v ŠŠR.

-

Trojpätinová väčšina prítomných členov ŠŠR je nevyhnutná pre platnosť týchto úkonov:
1. Odvolávanie členov Správnej rady
2. Schválenie a zmena Štatútu ŠŠR
-

Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu ŠŠŠR, v jeho
neprítomnosti na zasadaní ŠŠR rozhoduje hlas podpredsedu.

Verejné hlasovanie
-

Člen hlas vyjadruje vo verejnom hlasovaní zdvihnutím ruky nad hlavu.

Tajné hlasovanie
-

Člen hlas vyjadruje v tajnom hlasovaní napísaním voľby na označený papier
a vhadzuje ho do vopred stanovenej obálky len členovi Správnej rady

Veto
-

Správna rada má právo veta, čo znamená, že má právo zrušiť platnosť každého
Školskou Radou prijatého nariadenia, ktoré sa následne vracia na opätovné
prerokovanie. Právo veta platí na uznesenia schválené ŠŠR a zároveň na uznesenia
prijaté Valným zhromaždením ŠŠR Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

-

Právo veta platí na každý prejednávaný predmet len jedenkrát.

Výsledky hlasovania sa musia potvrdiť podpisom predsedu školskej rady a priložiť spolu s prezenčnou
listinou do zápisnice zasadania, ktorú vyhotovuje tajomník ŠŠR. Zasadnutiam študentskej rady
predsedá a zasadnutie vedie predseda, alebo v jeho neprítomnosti podpredseda študentskej rady. Ak
nie sú na zasadnutí prítomní predseda ani podpredseda študentskej rady, členovia prítomní na
zasadnutí určia spomedzi seba predsedajúceho.
V diskusii udeľuje slovo predsedajúci zasadania. Slovo môže udeliť aj prítomným nečlenom
študentskej rady.
Zo zasadnutí študentskej rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sú uznesenia študentskej rady
obsiahnuté a ktorá musí obsahovať najmä dátum a miesto konania, prítomnosť členov, prítomnosť
iných osôb, ak je to z hľadiska prejednávanej veci potrebné, opis zásadných skutočností z rokovania,
výsledky hlasovania a presné znenie záverov k jednotlivým bodom rokovania. Zápisnicu vyhotovuje
zapisovateľ. Každý člen študentskej rady má právo, aby sa v zápisnici uviedol jeho odlišný názor na
prerokovanú záležitosť.
Zápisnicu podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti člen predsedajúci zasadnutiu a zapisovateľ.
Každý člen dostáva od Správnej rady formuláre na spracovanie osobných údajov, ktoré musí vyplniť.

Článok IX.
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

1. Združenie je hospodársky riadené Valným zhromaždením
2. Každému členovy je odporúčané prispievať sumou 10 eur na triedu, s čohu budú vyplívať isté
benefity pre študentov tej ktorej triedy.
3. Združenie hospodári hnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia
a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. 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, vedie
evidenciu o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia
podľa platných predpisov ŠŠR.
5. ŠŠR žiada finančný príspevok formou písomnej žiadosti, ktorú ku každej akcii predkladá
vedeniu školy a výboru RZ.
6. ŠŠR predkladá riaditeľovi školy vyúčtovanie o použití finančného príspevku po uplynutí
jedného kalendárneho roku.
7. Príjmy Študentskej Rady sú najmä:
a. Z rozpočtových prostriedkov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene
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. (predaj lístkov a iné)
g. Iné zdroje
-

Výročnú správu o hospodárení podáva Správna Rada, správa je následne riadne
skontrolovaná kontrolórom ŠŠR a podaná na nahliadnutie Valnému Zhromaždeniu ŠŠR.

ČLÁNOK X.
PORADNÝ ORGÁN
Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v zmysle
§ 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje poradný orgán činností pre potreby Školskej
Študentskej Rady GĽŠ vo Zvolene.
1. Poradný orgán je samostatný svojbytný subjekt.
2. Nepatrí pod mandát ŠŠR.
3. Má obmedzený počet členov na 11 osôb.
4. Je priamo podriadený predsedovi ŠŠR.
5. Riadi sa platnými stanovami ŠŠR.
6. Členovia nesmú mať mandát v Správnej rade ŠŠR ak chcú vykonávať pozíciu
v poradnom orgáne.
7. Členovia poradného orgánu sú volený vo verejnom hlasovaní členmi ŠŠR.
Poradný orgán slúži ŠŠR na dobu jedného kalendárneho roka. Pre poradný orgán platia
platné stanovy ŠŠR ktorými sa musí riadiť.
ČLÁNOK XI.
ZÁNIK ZDRUŽENIA
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky
a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zánik
združenia oznámi do 15 pracovných dní po ukončení likvidácie Gymnáziu Ľudovíta Štúra podľa
predpisov a právnych noriem platných zákonov Slovenskej Republiky.
-

ŠŠR zaniká rozhodnutím VZ a to úplným počtom platných hlasov všetkých členov ŠŠR.

Likvidátor
-

Je menovaný Valným zhromaždením, jeho funkčné obdobie trvá do zániku združenia
-

Na platnosť písomného právneho úkonu sa v hospodárskych veciach vyžadujú
podpisy troch oprávnených osôb, alebo podpisy členov Správnej Rady.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ktorýkoľvek člen združenia má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu
združenia. Takéto odvolanie musí adresovať Správnej rade, ktorá rozhodne o jeho
dôvodnosti. Ak Správna rada rozhodne, že predmetné odvolanie je odôvodnené, predloží ho
Valnému zhromaždeniu do 30 dní od podania odvolania. Ak rozhodne, že je neodôvodnené,
zamietne ho v plnom alebo čiastočnom rozsahy, podľa uváženia.
2. Všetci členovia ŠŠR sú povinný riadiť sa týmto štatútom.
3. Tieto stanovy strácajú platnosť a účinnosť prijatím a podpísaním stanov študentskej školskej
rady podľa §7b zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, v znení neskorších zmien a doplnení.
4. Platné stanovy musia byť odhlasované demokratickým spôsobom a síce vo verejnom alebo
tajnom hlasovaní. Hlasovanie sa vopred dohodne za prítomnosti všetkých členov. Aby boli
stanovy platne prijaté a uvedené do platnosti musia dosiahnuť 3/5 väčšinu všetkých hlasov
členov Školskej Študentskej Rady pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
5. Tieto stanovy je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnou formou po schválení
študentskou radou a schválení riaditeľom GĽŠ ZV. Akékoľvek právne či faktické úkony
týkajúce sa týchto stanov alebo v nich uvedených ustanovení musia byť urobené výlučne
písomnou formou, inak sú neplatné.
6. Správna rada je povinná stanovy pevne zviazať a spolu s podpismi splnomocnených orgánov
tieto stanovy vystaviť na viditeľné miesto. Každý člen ŠŠR je s pravidla povinný prisahať na
štatút ŠŠR a to nasledovne. Priložením pravej ruky na stanovy ŠŠR a vyslovením prísahy, ktorá
sa vopred dohodne za prítomnosti všetkých členov ŠŠR. Študent sa stáva členom ŠŠR až po
odrieknutí prísahy na štatút, ak tak nespraví, nie je právoplatným členom.
7. Stanovy nadobúdajú platnosť 48 hodín po hodine schválenia Valným zhromaždením. Zmeny
stanov môžu byť navrhované Valným zhromaždením a budú tvoriť doplnky k základným
stanovám.

Článok XIII.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmito stanovami nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb v nich uvedených, ktoré im priznáva
právny poriadok Slovenskej republiky.
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 zmien a doplnení niektorých zákonov.

Zvolen 11.9.2013
Matej Miklian
predseda ŠŠR

