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Š tatú t  
Mla dež ní ckeho parlamentú  

Bratislavske ho samospra vneho kraja 
 
 

Prvá časť 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „MP BSK“) je 
osobitný poradný, iniciatívny a koordinačný orgán Zastupiteľstva a predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) bez právnej subjektivity, ktorý sa 
zriaďuje v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s 
mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 11 ods. 2 písm. k) 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.  

(2) MP BSK je politicky nezávislá mládežnícka organizácia, ktorá pracuje pod záštitou odboru 
školstva, mládeže a športu Úradu BSK. 

(3) Tento štatút vymedzuje zásady, postavenie, pôsobnosť, ciele a úlohy MP BSK. 
(4) Sídlom MP BSK je sídlo BSK. 

§ 2 
Poslanie a predmet činnosti 

(1) MP BSK zastupuje záujmy mladých ľudí na území BSK. 

(2) MP BSK najmä: 

a) spracúva a podáva iniciatívne návrhy a stanoviská vo veciach týkajúcich sa mládeže 
na území BSK, 

b) prerokúva návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv 
na mládež, 

c) podieľa sa na rozvoji práce s mládežou, rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení 
problémov mladých ľudí žijúcich, študujúcich  a pôsobiacich na území BSK, 

d) zapája sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania, 
e) spolupracuje s mládežníckymi organizáciami, školskými parlamentmi a mládežníckymi 

parlamentmi pôsobiacimi na území BSK, 
f) spolupracuje s obecnými, miestnymi a mestskými zastupiteľstvami na území BSK 

a Zastupiteľstvom BSK, 
g) spolupracuje s ďalšími mládežníckymi organizáciami v Slovenskej republike. 
 

§ 3 
Členstvo v MP BSK 

(1) Členstvo v MP BSK je dobrovoľné a je možné sa ho kedykoľvek vzdať v súlade 
s ustanoveniami tohto štatútu. 

(2) Členom MP BSK sa môže stať mladý človek vo veku od 15 rokov do 30 rokov, ktorý má 
trvalý pobyt, študuje alebo pôsobí na území BSK. 
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(3)  MP BSK má najviac 20 členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky, počínajúc dňom 
ustanovenia do funkcie odbornou komisiou. 

(4) Záujemca o členstvo v MP BSK vyplní formulár elektronickej prihlášky zverejnenej 
na webovom sídle BSK, ktorej súčasťou je motivačný list. Výzva na podávanie prihlášok 
bude zverejnená najneskôr 60 dní pred koncom aktuálneho funkčného obdobia členov 
MP BSK. 

(5) Členov MP BSK vyberá a ustanovuje do funkcie odborná komisia na základe kritérií 
a spôsobu výberu, ktoré budú stanovené vo výzve na podanie prihlášky. Odbornú komisiu 
menuje predseda BSK na dobu aktuálneho funkčného obdobia MP BSK.  

(6) Člen MP BSK je povinný: 

a) dôstojne reprezentovať a hájiť záujmy MP BSK, BSK a mládeže všeobecne, 
b) zúčastňovať sa práce a zasadnutí MP BSK, 
c) dodržiavať štatút a vnútorné predpisy MP BSK, 
d) vykonávať zverené úlohy, 
e) dbať o dobré meno MP BSK. 

(7) Riadni členovia MP BSK majú od okamihu ustanovenia do funkcie hlasovacie práva v tých 
orgánoch a pracovných skupinách, ktorých sú členmi. 

(8) Členstvo v MP BSK zaniká: 

a) vzdaním sa členstva doručením písomnej žiadosti predsedníctvu MP BSK, pričom 
vzdanie sa členstva nemožno zobrať späť, 

b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) ak člen MP BSK prestane spĺňať podmienky členstva podľa § 3 ods. 2 štatútu, 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením 

za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
f) rozhodnutím predsedníctva MP BSK o ukončení členstva v dôsledku neplnenia si 

povinností vyplývajúcich z tohto štatútu, 
g) rozhodnutím predsedníctva pre inú skutočnosť, ako ustanovuje tento štatút, 

považovanú za nevhodnú pri činnosti MP BSK na návrh 2/3 členov MP BSK. 

(9)  Ak zanikne členovi MP BSK členstvo pred uplynutím funkčného obdobia: 

a) nastúpi na jeho miesto náhradník vybraný odbornou komisiou pri výbere členov MP 
BSK. Funkčné obdobie náhradníka trvá do dňa, ktorým by končilo funkčné obdobie 
člena MP BSK namiesto ktorého náhradník nastúpil. 

b) ak nemožno ustanoviť do funkcie náhradníka, odborná komisia môže vyhlásiť výzvu 
na podávanie prihlášok za členov MP BSK na zostávajúcu časť funkčného obdobia. 
Následne odborná komisia z uchádzačov vyberie a vymenuje členov MP BSK. 

 
 

Druhá časť 
Organizačná štruktúra a orgány MP BSK 

§ 4 
Orgány MP BSK 

(1) Orgánmi MP BSK sú: 

a) Valné zhromaždenie, 
b) Predsedníctvo, 
c) Predseda, 
d) Podpredsedovia. 
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§ 5 
Valné zhromaždenie 

(1) Najvyšším orgánom MP BSK je valné zhromaždenie. Právo zúčastniť sa valného 
zhromaždenia a hlasovať na valnom zhromaždení majú všetci členovia MP BSK. 

(2) Valné zhromaždenie najmä: 

a) volí a odvoláva predsedu MP BSK, podpredsedov MP BSK, tajomníka MP BSK, 
b) zriaďuje a zrušuje pracovné skupiny MP BSK a určuje náplň ich práce, 
c) prijíma, mení alebo zrušuje rokovací poriadok a iné organizačné a vnútorné predpisy 

MP BSK, 
d) schvaľuje správy o činnosti predložené predsedníctvom, 
e) rozhoduje o podstatných záležitostiach, týkajúcich sa MP BSK. 

(3) Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za rok. 

(4) Rokovanie valného zhromaždenia upravuje rokovací poriadok. Prvý rokovací poriadok 
schvaľuje valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí na návrh gestora, ktorým je 
odbor školstva, mládeže a športu Úradu BSK.. 

§ 6 
Predsedníctvo 

(1) Predsedníctvo je výkonný orgán MP BSK. Predsedníctvo riadi činnosť MP BSK 
medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré 
nie sú v pôsobnosti iných orgánov MP BSK. 

(2) Za člena predsedníctva možno navrhnúť ktoréhokoľvek člena MP BSK, pričom člen MP 
BSK sa môže navrhnúť aj sám. 

(3) Členmi predsedníctva sú: 

a) predseda MP BSK, 
b) podpredsedovia MP BSK, 
c) tajomník MP BSK. 

(4) Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 

(5) Predsedníctvo navrhuje aktivity MP BSK. 

(6) Predsedníctvo zasadá podľa potreby pred každým zasadnutím valného zhromaždenia. 

(7) Predsedníctvo najmenej raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti 
MP BSK.  

(8) Na rokovanie predsedníctva sa primerane použijú ustanovenia rokovacieho poriadku 
pre MP BSK. 

§ 7 
Predseda 

(1) Predseda MP BSK reprezentuje a zastupuje MP BSK navonok. 

(2) Predseda MP BSK zvoláva a vedie zasadnutia valného zhromaždenia a predsedníctva. 
Podľa potreby môže zvolať zasadnutie pracovných skupín. 

(3) Predseda MP BSK podpisuje všetky dokumenty schválené valným zhromaždením alebo 
predsedníctvom. Rozhoduje o rozdelení materiálov pracovným skupinám, prijíma ich 
stanoviská a postupuje záverečné stanovisko MP BSK k prerokúvanému materiálu 
predsedovi BSK, Zastupiteľstvu BSK, Úradu BSK alebo iným orgánom. 
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(4) Predseda MP BSK môže zaujímať osobitné stanoviská a vystupovať v mene MP BSK 
na rokovaniach a zasadnutiach iných orgánov. 

(5) V prípade nezhody pri hlasovaní má predseda MP BSK rozhodný hlas.  

§ 8 
Podpredsedovia 

(1) Podpredseda na to určený zastupuje predsedu MP BSK v prípade jeho neprítomnosti. 

(2) Počet podpredsedov a ich kompetencie určí valné zhromaždenie na aktuálne funkčné 
obdobie MP BSK. 

§ 9 
Tajomník 

(1) Tajomník MP BSK vedie písomnú agendu MP BSK a zabezpečuje jej archiváciu. 

(2) Tajomník MP BSK ďalej: 

a) pripravuje dokumentáciu súvisiacu so zasadnutím valného zhromaždenia 
a predsedníctva, 

b) spravidla vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia a predsedníctva. 

§ 10 
Pracovné skupiny 

(1) MP BSK si môže zriadiť podľa potreby pracovné skupiny zamerané na riešenie 
problematiky v konkrétnej oblasti. 

(2) Rokovania  pracovnej skupiny sa môžu zúčastniť aj nečlenovia MP BSK, a to na základe 
prizvania riadnym členom MP BSK alebo predsedom MP BSK. Nečlenovia MP BSK sú 
predovšetkým odborníci v danej problematike, prípadne majú praktické skúsenosti 
v prerokúvanej oblasti. Na návrh riadneho člena MP BSK alebo predsedu MP BSK im 
môže byť udelené slovo alebo môžu byť požiadaní o zaujatie stanoviska, pričom majú len 
poradný hlas.  

(3) Pracovná skupina môže byť zriadená na dobu určitú alebo dobu neurčitú, jej funkčné 
obdobie však skončí skončením aktuálneho funkčného obdobia MP BSK: 

(4) Pracovná skupina: 

a) prerokúva materiály predložené predsedom BSK, predsedom MP BSK, vecným 
gestorom Úradu BSK, komisiami alebo inými orgánmi Zastupiteľstva BSK, 

b) zaujímajú stanoviská k prerokúvaným materiálom, 
c) spracúvava stanoviská k predloženým materiálom a predkladajú ich na schválenie 

predsedovi MP BSK.  

§ 11 
Koordinátor MP BSK 

(1) Koordinátor MP BSK je pracovník s mládežou poverený odbornou komisiou a poskytuje 
MP BSK odbornú, metodickú a organizačnú pomoc. 

(2) Koordinátor MP BSK nie je členom MP BSK a nemá hlasovacie právo. 

(3) Funkčné obdobie koordinátora MP BSK zaniká odvolaním odbornou komisiou z dôvodov 
neplnenia si povinností alebo vzdaním sa funkcie doručením písomnej žiadosti odbornej 
komisii. 
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§ 12 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Orgány MP BSK rozhodujú uznesením. Orgány MP BSK sú schopné uznášať sa, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov daného orgánu oprávnených hlasovať. 
Uznesenie je platné, ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov daného 
orgánu. 

(2) Tento štatút MP BSK bol schválený uznesením Zastupiteľstva BSK č. ....../2022 zo dňa 
08. 04. 2022, kedy nadobúda platnosť a účinnosť. 

(3) Každú zmenu a doplnenie tohto štatútu schvaľuje Zastupiteľstvo BSK. 

  
 
 
 
 
 
 Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 predseda BSK 
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