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Bľatislavský samospľávny kľajo Sabinovská |61 820 05 Bľatislava

Štatút
Krajskej ľady pľe odborné vzdelávanie a pľípľavu

Čbnok t
Základné ustanovenie

Kľajská radapre odboľné vzdelávaníe a pľípravu (ďalej len ,,kľajskárada")je poradným
oľgánom predsedu Bratislavského samosprávneho kĺaja (ďalej len,'BSK") v oblasti
odborného v zdeláv ania a prípr avy .

ČIánok2
Pôsobnosť kĺajskej ľady

Kľajská ľada plní najmä tieto úlohy
a) prerokúva ľegionálnu stľatégiu odbomého vzdelávania aprípravy v nadväznosti na
hospodrĺľske a sociálne potreby rozvojaregiónu,
b) prerokúvaplánpotľieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania aprípravy na úľovni
samosprávneho kľaja,
c) vyjadruje sa k návrhu žiadosti nazatadenie strednej odboľnej školy, stľediska praktického
vyučovania, školského hospodaľstva, stľediska odboľnej praxe alebo pľacoviska pľaktického
vyučovania do siete škôl, školskýchzariadent' stľedísk pľaktického vyučovania a pľacovísk
praktického vyučovania Slovenskej ľepubliky (ďalej len,,sieť..),
d) vyjadruje sa k návľhu žiadosti na vyľadenie stľednej odboľnej školy, strediska pľaktického
vyučovania, školského hospodárstva' strediska odboľnej praxe alebo pracoviska praktického
vyučovania zo siete'
e) vyjadruje sa k návľhu Žiadosti na Zmenu v sieti,
Í) pľeľokúva a odporuča samosprávnemu kľaju predloŽiť návrh nazaradenie nového
študijného odboru alebo učebného odboru aichzameraní do sústavy odborov vzdelávania,
g) pľeľokúva a odporuča samosprávnemu kraju predložiť návrh na vyradenie existujúceho
študijného odboru alebo učebného odboru aichzamerari zo sústavy odboľov vzdelávaĺia,
h) vyjadruje sa k počtu tried prvého ľočníka všetkých stredných odboľných škôlv územnej
pôsobnosti samosprármeho kľaja pre nasledujúce pľijímacie konanie, ktoľé sú nad rozsah
potrieb trhu pľáce príslušného samosprávneho kľaja,
i) vyjadruje sa k návľhom na zriadenie centieľ odboľného vzdelávaria aprípravy,
j) vyjadruje sa k systému iďormovaníažiakov aichzákotlrlých zástupcov o potrebách trhu
práce a o kvalite odborného vzdelávaniaapnpravy v stľedných odboľných školách v územnej
pôsobnosti samospľávneho kľaj a.

Čtanot<:
Zásady činnosti kľajskej rady

Kľajská rada sa pľi pľípľave stanovísk a návľhov opatrení vychádzaz

a) odboľných poznatkov a skúseností samospľávneho k*aJa, oľgánov miestnej štátnej správy v
školstve, úľadov prérce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcov zamestnávateľov, stavovských
organizácií a profesijných organizácíi a zástupcov zamestnancov'



b) odboľných stanovísk vysokých škôl, výskumných a iných ústavov a inštitúcií.

Čbnok 4
ZloŽenie kĺaiskej ľady

,ĺ 1

(1) Kĺajskú ľadu tvoľia pľedseda, podpredseda, tajomník a ďalší členovia.

(2) Pľedsedom krajskej ľady je pľedseda BSK

(3) Podpredsedom krajskej rady je jedenzo zástupcov organizéĺcií,ktorého si zvolia členovia
kľajskej rady z členov podľa odseku 5 písm. c) ažh).

(4) Tajomníkom kĺajskej rady je ľiaditeľ odboru školstva, mládeže a špoľtu BSK
(5) Ďalšími členmi kĺajskej rady je zásfrlpca

l a) Kľajského školského uradu v Bratislave,

l: b) Bratislavského samosprávneho kľaja

c) Uradu ptáce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave,

d) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Bratislavská regionálna komoľa,

" e) Slovenskej živnostenskej komory _ Kľajská zložkakomory Bratislava,
j] f) Slovenskej poľnohospodáľskej a potravinĺĺĺskej komory _ RPPK Bratislava,
^t g) AZZZ SR,

ĺ h) Republikovej únie zamestnávateľov,
' i) Slovenská komoľa medicínsko technických laborantov, ]' 

..''' 
' 

'" 

'' 

, 
-

'| ' j) OZ pracovlĺkov školstva a vedy na Slovensku' _.l ..,; |: . ':-:,l l ' l

l': k) Územnej školskej rady.

(6) Na návrh členov krajskej rady podľa odseku 5 písm. d) ďž i) môže pľedseda kĺajskej ľady
doplniť zložerue kĺajskej o ďalších zástupcov zamestnávatel'ských zväzov a zdtuženi a
zamestnáv atelbv pôsobiacich v kraj i.

(7) Kľajská rada môže podľa potreby znaďovať pracowó skupiny na pľeľokúvanie
odborných otázok patriacich do jej pôsobnosti a na prípravu podkladov na jej zasadnutia.

Čhnok 5
Pľáva a povinnosti predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších členov kľajskej ľady

(1) Pľedseda krajskej ľady

a) ľiadi činnosť krajskej ľady,

b) zv oláv a zasadnutia kľaj skej rady,

c) určuje progľam rokovania krajskej rady,

d) vedie ľokovania kĺajskej ľady,

e) navrhuje závery z rokovania kĺajskej rady,



f) schvaľuje písomný záznaĺn z ľokovania kľajskej rady,

g) vymenúva a odvoláva

1. podpľedsedu kľajskej ľady,

2' tajomníka kĺajskej rady,

3. ďalších členov kĺajskej ľady na základe nominácie inštitucií podľa článku 4 ods. 5.

(2) Podpredseda kľajskej rady zastupuje predsedu kĺajskej rady počas jeho neprítomnosti v
rozsahu jeho pľáv a povinností alebo v ľozsahu, kto4ým ho predseda kľajskej ľady poveľí.

(3) Tajomník kĺajskej ľady najmä

a) organizačne a administratívne zabezpečqe pľípľavu zasadnutí kľajskej ľady'

b) zabezpečuje vyhotovenie písomného záľ'namuzo zasadĺutia kĺajskej ľady,

c) pripľavuje pre pľedsedu kľajskej rady podklady anávľhy na personálne Zmeny v zložení
kľajskej ľady.

(4) Člen kĺajskej rady

a)je povinný sa zúčastňovať na zasadnutiach kľajskej ľady,

b) má právo pľedkladať návrhy, infoľmácie a ďalšie materiáIy na ľokovania kĺajskej ľady,

c) má pľávo sa vyjadľovať k prerokuvaným mateľiálom a hlasovať o stanoviskách k nim,

d) môže savzdať členstva v krajskej rade písomným oznámením, ktoľé doručí predsedovi
kľajskej ľady.

(5) Ak nastane zmenapľacovného zarudenia člena kĺajskej rady podľa odseku 1 písm. g), v
ktorej dôsledku člen krajskej rady nemôže zastupovať inštitúciu, ktoľá ho nominovala,
príslušná inštitúcia navľhne na jeho miesto nového člena.

(6) Predseda kľajskej raďy môže odvolať člena kĺajskej ľady podľa odseku 1 písm. g), ktorý sa
sústarme nezúčastňuje zasadnutí kľajskej rady. Za sústavné nezúčastňovanie sa zasadnutí
kľajskej ľady sa povaŽuje neospravedlnená neúčasť na dvoch po sebe nasledujúcich
zasadnutiach kĺajskej rady. V takom prípade navľhne inštitúcia, ktorá ho nominovala, nového
člena.

Clánok 6
Rokovanie kľajskej rady

(1) Zasadnutia kľajskej ľady sa konajú spľavidla raz za tri mesiace. V naliehaých pľípadoch
môŽe predseda kĺajskej rady zvolať aj mimoľiadne zasadnutie kľajskej rady.

(2) Učasť člena kľajskej rady na jej rokovaní je nezastupitelhá. Neprítomnosť na rokovaní
kľajskej ľady člen kĺajskej rady oznámi vopľed predsedovi krajskej ľady alebo tajomníkovi
kľajskej rady.

(3) Kľajská rada je spôsobilá ľokovať auznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
(a) Na rokovaní kľajskej rady sa zúčastňujú podľa potľeby aj prizvaní odboľníci.
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(5) K pľerokúvanému mateľiálu prijíma kľajská rada stanovisko.

(6) Ak kľajská rada po prerokovaní materiálu neprijme jednotné stanovisko, rozhoduje o ňom
hlasovaním. Stanovisko je pľijaté, ak zaťl hlasovala nadpolovičná väčšina pľítomných členov
kľajskej rady. Pľi ľormosti rozhoduje hlas predsedu, počas nepľítomnosti predsedu hlas
povereného predsedajúceho. Pľedseda' počas neprítomnosti pľedsedu poverený predsedajúci,
môže dať hlasovať aj o jednotlivých otátzkac,h súvisiacich s preľokúvaným mateľiálom.

(7) okaždom zasadnutí kľajskej ľady sa vyhotovuje písomný zánnam,ktoý sa zasieIa
všetkým členom krajskej rady.

Čtĺĺnot< z
Uhrada výdavkov

JÝdavkľ spojené s činnostbu kľajskej ľady sa úlrádzajizrozpočtusamosprávneho kĺaja.
Clenstvo v laajskej rade je čestnou funkciou bez naľoku na odmenu. Cestovné nĺáhľady hradí
vysiel aj úca or garlizácia.

Čhnok 8
Účinnosť

Štatut nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia predsedom BSK.


