Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Príkaz ministra č. 63/2020,
ktorým sa mení príkaz ministra č. 70/2012, ktorým sa zriaďuje Rada
ministra pre systémové zmeny v školstve
Gestorský útvar: kancelária ministra

Reg. č.: 2020/17822:1-A0111

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa článku 11 ods. 2 písm. f) druhého
bodu Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vydáva tento príkaz ministra:
Čl. 1
Príkaz ministra č. 70/2012, ktorým sa zriaďuje Rada ministra pre systémové zmeny
v školstve, sa mení takto:
Príloha znie:
„Príloha k príkazu ministra č. 70/2012

Štatút
Rady ministra pre systémové zmeny v školstve
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento štatút upravuje poslanie, zloženie a spôsob rokovania Rady ministra pre
systémové zmeny v školstve (ďalej len „rada“).
(2) Rada je poradným orgánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len
„minister“).
Čl. 2
Poslanie rady
Rada
a) navrhuje opatrenia v oblasti systémových, racionalizačných a optimalizačných
zmien v školstve a vo výchove a vzdelávaní,
b) vyjadruje sa k návrhom opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti systémových,
racionalizačných a optimalizačných zmien v školstve a vo výchove a
vzdelávaní,
c) vyjadruje sa k materiálom, ktoré jej na vyjadrenie predloží minister.
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Čl. 3
Zloženie rady
(1) Radu tvoria predseda rady, podpredseda rady a ďalší členovia rady.
(2) Predsedom rady je minister.
(3) Podpredsedom rady a ďalšími členmi rady sú odborníci z oblasti školstva, vedy,
výskumu a športu.
(4) Podpredsedu rady a členov rady vymenúva a odvoláva minister.
(5) Členstvo v rade zaniká
a)
b)
c)
d)
e)

doručením písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi rady,
odvolaním aj bez udania dôvodu,
právoplatnosťou odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin,
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
uplynutím funkčného obdobia ministra.

(6) Členstvo v rade je dobrovoľné a nezastupiteľné.
Čl. 4
Predseda rady, tajomník rady a členovia rady
(1) Predseda rady
zvoláva rokovania rady,
schvaľuje program rokovania rady,
vedie rokovania rady,
poveruje vedením rokovania v čase svojej neprítomnosti na rokovaní rady
podpredsedu rady,
e) podpisuje záznam o priebehu rokovania rady.
a)
b)
c)
d)

(2) Rada má tajomníka, ktorého vymenúva a odvoláva predseda rady. Tajomník rady
nie je členom rady. Tajomníkom rady je zamestnanec kancelárie ministra.
(3) Tajomník rady sa zúčastňuje zasadnutí rady a zabezpečuje najmä
a) organizačne a administratívne rokovania rady,
b) podkladové materiály na rokovanie rady,
c) vypracúva záznam o priebehu rokovania rady, ktorý predkladá na schválenie
predsedovi rady.
(4) Členovia rady
a) zúčastňujú sa rokovania rady,
b) zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
počas svojho členstva v rade alebo v súvislosti s ním, a to aj po skončení svojho
členstva v rade.
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Čl. 5
Rokovanie rady
(1) Rokovanie rady zvoláva predseda rady v spolupráci s tajomníkom rady písomne
alebo elektronicky podľa potreby.
(2) Tajomník rady zašle členom rady písomnú pozvánku s uvedením dátumu, miesta
a času rokovania rady najmenej tri pracovné dni pred zasadnutím rady.
(3) Rokovania rady sú neverejné. Na základe rozhodnutia predsedu rady môže rada
na svoje rokovanie prizývať ďalšie osoby, najmä spracovateľov materiálov
predkladaných na jej rokovanie z ministerstva a jeho priamo riadených organizácií.
(4) Rokovanie rady možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými
prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti
členov rady.
(5) Rada môže podľa potreby zriaďovať dočasné pracovné skupiny s vymedzenou
pôsobnosťou na riešenie čiastkových otázok.
(6) Závery rady majú pre predsedu rady a pre ministerstvo odporúčajúci charakter.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnenia tohto štatútu sa vykonávajú príkazom ministra.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 26. októbra 2020“.
Čl. 2
Tento príkaz nadobúda účinnosť 26. októbra 2020.

minister
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