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Dôvodová správa 

 

Úpravu svojho štatútu navrhla Rada mladých, stály poradný orgán MsZ, na základe praktic-

kých skúseností s cieľom zlepšiť funkčnosť a prácu stáleho poradného orgánu, získať viac 

angažovaných a aktívnych mladých ľudí a z dôvodu zmeny Zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Na základe novely zákona sa od 1. janu-

ára 2022 žiacke školské rady zmenili na školské parlamenty, čo je potrebné upraviť zmeniť 

aj v znení štatútu, pretože tieto subjekty delegujú svojich zástupcov do stáleho poradného 

orgánu. 

 

Súčasťou legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2022 bolo aj uvedenie pojmu obecný 

mládežnícky parlament priamo do § 10 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Preto 

sa navrhuje pôvodný poradný orgán zrušiť, a zriadiť nový, ktorý bude mať formu obecného 

mládežníckeho parlamentu v súlade so zmenou legislatívy. Tento bude takisto stálym po-

radným orgánom MsZ a plynule nadviaže na doterajšiu činnosť Rady mladých. Táto zmena 

sa zrealizuje tak, že súčasný poradný orgán zanikne k 20. septembru 2022, a zároveň 

ostane zachovaná identita poradného orgánu v komunikácii s verejnosťou.  

 

Štatút nového poradného orgánu – mládežníckeho parlamentu – vychádza zo štatútu dote-

rajšieho poradného orgánu. Navrhované zmeny umožňujú zúčastniť sa práce 

v mládežníckom parlamente formou neformálneho členstva bez hlasovacieho práva aj mla-

dým ľuďom vo veku od 12 do 30 rokov, ktorí nie sú delegovanými zástupcami školských 

parlamentov alebo subjektov aktívnych v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. 

K tomu, že sa nevedeli do práce zapojiť niektorí mladí ľudia, dochádzalo napríklad perto, 

lebo angažovaní mladí ľudia boli žiakmi stredných škôl inde ako na území mesta Prievidza, 

alebo neboli členmi subjektu aktívneho v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza, ktorý 

by ich mohol delegovať. Vytvorením možnosti neformálneho členstva sa rozšíria možnosti 

participácie mladých ľudí a ich zapojenia do činnosti a aktivít. 

 

Keďže doteraz bol poradný orgán uznášaniaschopný len v prípade prítomnosti nadpolovič-

nej väčšiny jeho členov, v období pandémie museli byť niektoré stretnutia zrušené. 

Navrhuje sa preto aby bol mládežnícky parlament uznášania schopný, ak sa zasadnutia 

zúčastní najmenej jedna tretina delegovaných zástupcov. Navrhuje sa tiež možnosť, aby si 

školské parlamenty a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza dele-

govali namiesto jedného až dvoch zástupcov, čo má podporiť lepšiu komunikáciu so 

školskými parlamentmi v prípade dlhodobej choroby, karantény, alebo iných mimoškol-

ských a rodinných aktivít delegovaných zástupcov, keďže doposiaľ nebolo možné 
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zastupovanie. Možnosť delegovania dvoch zástupcov pomôže aj pri odovzdávaní skúse-

ností starších členov mladším.   

 

Poslaním mestského mládežníckeho parlamentu - Radu mladých mesta Prievidza v zmysle 

predkladaného štatútu bude zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta, na-

pomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov, 

uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti mládeže pri plnení úloh mesta, a to 

prioritne úloh voči deťom a mládeži vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja práce s mládežou v 

meste Prievidza, iniciovať a organizovať aktivity pre mládež mesta Prievidza, prerokúvať 

návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv na mládež, spolupra-

covať s ďalšími školskými parlamentmi alebo s mládežníckymi parlamentmi a 

spolupracovať s ďalšími mládežníckymi organizáciami v Slovenskej republike a zahraničí. 
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Návrh na uznesenia 

 

Mestská rada 

 

I. berie na vedomie: 

Návrh Internej smernice č. 124 – Štatút mestského mládežníckeho parlamentu, 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

a) schváliť Internú smernicu č. 124 – Štatút mestského mládežníckeho parlamentu a tým 

v súlade s § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadiť mestský mlá-

dežnícky parlament – Radu mladých mesta Prievidza ako svoj stály poradný orgán, 

b) zrušiť s účinnosťou od 20. septembra 2022 Radu mladých ako svoj stály poradný orgán 

v súlade s § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Internú smernicu č. 

70 – Štatút Rady mladých. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie: 

Návrh Internej smernice č. 124 – Štatút mestského mládežníckeho parlamentu, 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje 

Internú smernicu č. 124 – Štatút mestského mládežníckeho parlamentu a tým v súlade s § 

10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriaďuje mestský mládežnícky par-

lament – Radu mladých mesta Prievidza ako svoj stály poradný orgán, 

 

III. ruší 

s účinnosťou od 20. septembra 2022 Radu mladých ako svoj stály poradný orgán v súlade 

s § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Internú smernicu č. 70 – Šta-

tút Rady mladých. 
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1. Základné ustanovenia 

1.1. V zmysle § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské za-

stupiteľstvo v Prievidzi zriaďuje mestský mládežnícky parlament – Radu mladých 

mesta Prievidza (ďalej len mládežnícky parlament) ako svoj stály poradný orgán a 

podľa § 11 ods. 4 písm. r) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto štatú-

tom upravuje podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách tohto orgánu. 

2. Úlohy mládežníckeho parlamentu 

1.1 Úlohami mládežníckeho parlamentu je:  

a) zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta,  

b) napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvate-

ľov,  

c) uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti mládeže pri plnení úloh 

mesta, a to prioritne úloh voči deťom a mládeži vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja 

práce s mládežou v meste Prievidza,  

d) iniciovať a organizovať aktivity pre mládež mesta Prievidza, 

e) prerokúvať návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv 

na mládež, 

f) spolupracovať s ďalšími školskými parlamentmi alebo s mládežníckymi parlamen-

tmi, 

g) spolupracovať s ďalšími mládežníckymi organizáciami v Slovenskej republike a 

zahraničí. 

3. Zloženie mládežníckeho parlamentu 

3.1 Mládežnícky parlament tvoria delegovaní zástupcovia detí a mládeže a nefor-

málni členovia. 

3.2 Do mládežníckeho parlamentu môžu delegovať najviac dvoch svojich delegova-

ných zástupcov: 

a) školské parlamenty stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, 

b) školské parlamenty základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, 
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c) subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. 

3.3 Neformálni členovia mládežníckeho parlamentu sú mladí ľudia, ktorí sa zapájajú 

do jeho činnosti a pomáhajú napĺňať jeho úlohy bez hlasovacieho práva. Ich počet 

nie je obmedzený. 

3.4 Členstvo v mládežníckom parlamente je dobrovoľné. 

4. Mandát delegovaných zástupcov mládežníckeho parlamentu 

4.1 Delegovaným zástupcom a neformálnym členom mládežníckeho parlamentu 

môže byť fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu funkčného obdobia podľa bodu 2 do-

siahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov. 

4.2 Funkčné obdobie delegovaného zástupcu je jeden rok. Jednoročné funkčné ob-

dobie plynie vždy od 20. septembra do 19. septembra nasledujúceho roka. Subjekty 

oprávnené delegovať svojich zástupcov doručia písomnosť alebo e-mail, ktorými de-

legujú svojich zástupcov na príslušné funkčné obdobie, Komisii športu, mládeže a 

voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi najneskôr do 15. septembra. 

4.3 Mandát delegovaného zástupcu vzniká menovaním člena Komisiou športu mlá-

deže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi. 

4.4 Mandát delegovaného zástupcu zanikne  

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa členstva, 

c) ukončením činnosti v školskom parlamente alebo subjekte, za ktorý bol delego-

vaný, 

d) odvolaním dvojtretinovou väčšinou všetkých delegovaných zástupcov, pokiaľ si 

delegovaný zástupca riadne neplní povinnosti vyplývajúce zo štatútu a rokovacieho 

poriadku a s tým súvisiace úlohy. Za riadne neplnenie povinností sa považuje najmä 

neospravedlnená neúčasť člena na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, poru-

šenie spoločných dohovorov a uznesení v rámci plnenia úloh a ohrozenie činnosti 

mládežníckeho parlamentu konaním alebo nekonaním jej člena, 

e) smrťou, 

f) zaniknutím mládežníckeho parlamentu. 
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4.5 V prípade zániku mandátu delegovaného zástupcu z vyššie uvedených dôvodov 

si školský parlament alebo subjekt aktívny v práci s deťmi a mládežou môže delego-

vať nového zástupcu do mládežníckeho parlamentu do doby začiatku nového funk-

čného obdobia podľa bodu 4.2. 

5. Zasadnutia mládežníckeho parlamentu 

5.1 Mládežnícky parlament volí z delegovaných zástupcov svojho predsedu na pr-

vom zasadnutí, ktoré zvolá po menovaní delegovaných zástupcov Komisia športu, 

mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi. Predseda musí byť zvolený naj-

menej nadpolovičnou väčšinou delegovaných zástupcov. 

5.2 Funkčné obdobie predsedu je jeden rok. Predseda zvoláva a pripravuje všetky 

ďalšie zasadnutia podľa potreby, spravidla štvrťročne. Každé zasadnutie mládežníc-

keho parlamentu musí byť zvolané rozoslaním pozvánok e-mailom s predstihom naj-

menej 3 pracovných dní. Súčasťou pozvánky je navrhovaný program zasadnutia. 

5.3 Zasadnutí mládežníckeho parlamentu sa môžu zúčastňovať bez hlasovacieho 

práva s hlasom poradným: 

a) koordinátor práce s mládežou, 

b) primátor mesta Prievidza alebo ním poverený zástupca 

c) predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ a všetci ďalší 

jej členovia, 

d) poslanci MsZ 

e) podľa prerokovávanej problematiky aj iní predstavitelia mesta Prievidza a ním zria-

dených organizácií, 

f) zástupcovia mládežníckych organizácii, 

g) neformálni členovia mládežníckeho parlamentu. 

5.4 Mládežnícky parlament mladých je uznášania schopný, ak sa zasadnutia zú-

častní najmenej jedna tretina delegovaných zástupcov. Zasadnutie mládežníckeho 

parlamentu vedie predseda, alebo delegovaný zástupca, ktorého určí predseda mlá-

dežníckeho parlamentu. Členovia mládežníckeho parlamentu sú povinní riadne sa 

zúčastňovať na zasadnutiach a aktívne sa podieľať na aktivitách, práci a činnosti 

mládežníckeho parlamentu. 
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5.5 Uznesenie mládežníckeho parlamentu je prijaté na základe súhlasného hlasova-

nia nadpolovičnej väčšiny delegovaných zástupcov prítomných na zasadnutí. V prí-

pade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu mládežníckeho parlamentu. 

6. Metódy práce mládežníckeho parlamentu 

6.1 Mládežnícky parlament sa pravidelne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje 

najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu 

záujmov a potrieb mladých ľudí a plniť úlohy určené týmto štatútom.  

6.2 Zasadnutia mládežníckeho parlamentu sa môžu konať aj online formou cez vide-

okonferenciu. 

6.3 Mládežnícky parlament zovšeobecňuje skúsenosti z činnosti školských parlamen-

tov, ako aj podnety detí, mládeže a mládežníckych organizácií. Prípadné návrhy na 

riešenie problémov predkladá kompetentným orgánom. 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmeny a doplnky tejto internej smernice schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Prie-

vidzi. 

7.2 Mestské zastupiteľstvo schválilo internú smernicu uznesením č ..... dňa 27. júna 

2022. 

7.3 Interná smernica č. 124 Štatút mestského mládežníckeho parlamentu nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

7.4 Úplné znenie Internej smernice č. 124 Štatút mestského mládežníckeho parla-

mentu bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom sídle mesta 

www.prievidza.sk. 
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