
DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY    

 

Dňa 15.10.2018 sa v našej škole konali doplňujúce voľby do Rady školy z radov rodičov. Zo 

štyroch rodičmi navrhnutých kandidátov traja podpísali písomný súhlas  voleného kandidáta: 

Adamcová Katarína, Bako Ľuboš a Oslancová Vladimíra. Za nového člena bol zvolený 

Ľuboš Bako. 

 

V mene rodičov, vedenia školy a Rady školy ďakujeme členke RŠ pani Linde Sekulovej za 

doterajšiu spoluprácu. Novozvolenému členom RŠ srdečne blahoželáme. 

 

ZÁPISNICA Z DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO RADY ŠKOLY 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE HORNÉ HÁMRE 156 Z RADOV RODIČOV 

 

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z.z. po zániku členstva 

Ing. Linde Sekulovej v Rade školy riaditeľka školy vyhlásila  doplňujúce voľby do Rady 

školy. Doplňujúce voľby do Rady školy sa uskutočnili dňa 15.10.2018. 

 

Priebeh volieb do Rady školy: 

Predsedníčka Rady školy predstavila kandidátov z radov rodičov na člena Rady školy: 

 

1. Adamcová Katarína   rodič 

2. Bako Ľuboš                 rodič 

3. Oslancová Vladimíra  rodič 

 

 Voľby prebiehali v čase od 15,00-15,30 hod.  

v priestoroch školskej jedálne.  

 Z celkového počtu 14 oprávnených voličov sa 

volieb  zúčastnilo 11 voličov. 

 

Vzhľadom na to, že účasť rodičov bola väčšia ako polovica z oprávneného počtu voličov, 

voľby boli platné v prvom kole. 

 

Prítomným rodičom bolo odovzdaných 11 hlasovacích lístkov, ktorí krúžkovaním označili 

jedného kandidáta. Po voľbách volebná komisia skonštatovala, že všetky hlasovacie lístky 

sú platné. 

 

Volebnú komisiu tvorili: 

 
Správnosť údajov potvrdzujú členovia volebnej komisie svojim podpisom 

 

Margita Majsniarová predseda školskej rady podpis ................................  

  

Anna Fusatá    člen    podpis ................................ 

 

Michaela Vozárová člen    podpis ................................ 
 

 



 Volebná komisia mala za úlohu:  
 

- Dohliadnuť na regulárnosť volieb  

- Kontrolu volebných lístkov  

- Spočítať platné hlasovacie lístky  

- Vypracovať poradie počtu hlasov oprávnených voličov  

- Dohliadnuť na celý priebeh volieb a zároveň vyhotoviť písomnú zápisnicu z volieb  

- Po ukončení volieb volebná komisia zodpovedá za kontrolu vykonania všetkých 
zápisníc, ako aj zapečatenia prezenčnej listiny a hlasovacích lístkov  

 
Všetky hlasovacie lístky ako aj zápisnica a prezenčné listiny boli zapečatené a budú 
predložené na ustanovujúcej schôdzi Rady školy, ktorú zvolá riaditeľ školy. 

  
 
Výsledky volieb 

 

1. Ľuboš Bako  rodič  počet hlasov 10 

2. Adamcová Katarína rodič  počet hlasov  1 

3. Oslancová Vladimíra rodič  počet hlasov  0 

  

 

V Horných Hámroch, dňa 15.10.2018 

 
Zapisovateľ:  
Margita Majsniarová 

 
Overovateľ zápisnice:  
Anna Fusatá 
 
 
Prílohy: 
Prezenčná listina voličov  
Volebné lístky 
 
 
Na vedomie: zriaďovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ 
 Horné Hámre 156 

 
 
 

 Blahoželáme zvolenému členovi Rady školy pri MŠ 

 

 Novozvolená rada školy nadobudne platnosť ustanovujúcou schôdzou  

 

 Radu školy tvoria aj zástupcovia zriaďovateľa, ktorých nám na 

ustanovujúce zasadnutie deleguje zriaďovateľ  

 

 Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci s 

riaditeľom školy  

 

 Z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá 

obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a 

priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady 

školy 

 

 Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy.  

 

 Vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia. 

Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a 

delegovaní členov do rady školy.  

 

 Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady 

školy zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho 

zasadnutia rady školy.  

 

 Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho 

zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy.  

 
 

 
 
 

 


