
Stanovy Študentskej rady pri SOŠOaS Púchov 

  

Článok 1. Základné ustanovenia 

Názov organizácie: Študentská rada pri SOŠOaS, Ul. 1. mája 1264, Púchov 

Článok 2. Úlohy 

1.        Štatút rady je povinný: 

a)      chrániť, obhajovať záujmy študentov SOŠ Púchov , vychádzať z ustanovení školského 

zákona a iných noriem, 

b)      vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť  študentov školy, 

c)      podporovať školské aktivity a reprezentácie školy v rôznych vedomostných i športových 

súťažiach a olympiádach, 

d)      informovať študentov tak o chystaných školských akciách pripravovaných v spolupráci 

s vedením školy ako aj o možnostiach spolupráce s inými mládežníckymi organizáciami, 

e)      meniť a dopĺňať stanovy ŠR a organizačný poriadok ŠR. 

Článok 3. Vznik členstva 

1.        Členmi ŠR sa môžu stať volení predsedovia tried, prípadne iní zástupcovia z každej 

z tried SOŠ Púchov. 

2.        Členstvo v ŠR je dobrovoľné, ale záväzné. 

3.        Členstvo vzniká registráciou predsedníctvom ŠR. 

Článok 4. Zánik členstva 

1. Členstvo v ŠR zaniká: 

a)      vystúpením na vlastnú žiadosť, 

b)      ukončením štúdia na SOŠ Púchov, 

c)      vylúčením, 

d)      úmrtím. 

Článok 5. Práva a povinnosti členov 

1. Práva riadneho členu sú: 

a)      zúčastňovať sa na činnosti ŠR, 

b)      predkladať návrhy, námety, sťažnosti a žiadosti o pomoc pri riešení problémov 

 súvisiacich s činnosťou člena ŠR, 

c)      voliť a byť volený do ŠR. 

2. Povinnosti riadneho člena sú : 

a)      dodržiavať stanovy ŠR pri SOŠ Púchov, 

b)      vykonávať zverené funkcie  a úlohy, 

c)      tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadaní ŠR. Požadovať riešenie situácie, 

d)      chrániť zverený majetok (Pred zánikom členstva je člen povinný vyrovnať všetky 

pohľadávky, ktoré má vo vzťahu k organizácii.). 

Článok 6. Zasadanie ŠR 



1.        ŠR na svojom zasadnutí volí a odvoláva predsedníctvo ŠR, zaoberá aktuálnymi 

otázkami. Zasadanie sa koná pravidelne, v osobitných situáciách má ktorýkoľvek z členov 

právo z vážnych dôvodov  zvolať mimoriadne zasadanie ŠR. 

2.        ŠR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nad polovičná väčšina jej riadnych členov. 

3.        Uznesenia a rozhodnutia ŠR sú platné, ak ich schválila aspoň nadpolovičná väčšina  

prítomných členov. 

Článok 7. Predseda ŠR 

1.        Predseda ŠR je volený členmi ŠR 

2.        Predseda ŠR je štatutárny zástupca ŠR 

Článok 8. Kompetencie 

1.        Kompetencie ŠR bližšie vymedzuje organizačný poriadok ŠR 

Článok 9. Majetok a hospodárenie 

1.        ŠR pri SOŠ Púchov si pre svoju činnosť zabezpečuje finančné a materiálne prostriedky 

v spolupráci s vedením SOŠ Púchov. S prostriedkami nakladá v súlade s platnými právnymi 

normami. 

2.        Príjmy ŠR tvoria dotácie, dary a príjmy z brigádnickej činnosti. Výdaje ŠR tvoria  

príspevky na vedomostné olympiády, školské, kultúrne akcie, tlač školského časopisu i všetky 

ostatné náklady spojené s činnosťou  organizácie. 

Článok 10. Záverečné ustanovenia 

1.        V stave likvidácie organizácie je zodpovedné predsedníctvo ŠR. Na platnosť 

písomného právneho úkonu sa v hospodárskych veciach vyžadujú podpisy dvoch 

oprávnených osôb. 

2.        Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia 

  

Tieto stanovy boli schválené dňa 30. júna 2005 

 


