
 

 

    

VOLEBNÝ PORIADOK 
pre voľby do Rady školy pri Základnej škole, Hroncova 23 v Košiciach 

 
Časť I.  

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Riaditeľ školy vyhlasuje voľby členov Rady školy - zástupcov rodičov:  

1. kolo 16. septembra 2020 o 16.30 hod. pre voľby zástupcov rodičov  

(volia zákonní zástupcovia žiakov I. – III. ročníka)  

2. kolo 17. septembra 2020 o 16.30 hod. pre voľby zástupcov rodičov  

(volia zákonní zástupcovia žiakov IV. – IX. ročník)  

v priestoroch Základnej školy, Hroncova 23, Košice (ďalej aj ako ZŠ).  

 

2) Voľby do Rady školy budú z organizačných dôvodov prebiehať v dvoch kolách. 

Prvé kolo pre rodičov žiakov I. – III. ročníka a druhé kolo pre rodičov žiakov IV. – IX. 

ročníka. Voľby sú ukončené záverečným spočítaním výsledkov obidvoch kôl. 

Víťaznými kandidátmi sú štyria zástupcovia rodičov, ktorí po záverečnom sčítaní 

hlasov z obidvoch kôl získajú najviac hlasov. 

  

3) Voľby RŠ riadi volebná komisia (ďalej aj VK), ktorú ustanovuje riaditeľ školy. 

Volebná komisia je zložená najmenej z troch členov. VK si zvolí svojho predsedu. 

Členom volebnej komisie môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom  

vo volebnej komisii. Žiadny člen VK nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.  

 

4) Predseda VK otvorí voľby a stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov  

so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta, pred vydaním 

hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové 

číslo, meno a priezvisko, podpis). Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i 

viaceré prezenčné listiny, napr. podľa jednotlivých tried školy, pritom však pri voľbe 

zástupcu rodičov do RŠ môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich 

detí v ZŠ. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii VK.  



 

 

5) Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta 

hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len 

členovia VK. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je označený 

zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto 

volebného poriadku. Poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, 

pokreslený,...), ktorý spĺňa ostatné podmienky, je právoplatný. Hlasovací lístok je 

neplatný ak je kandidát označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním alebo je 

zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov.  

 

6) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu z volieb RŠ za skupinu voličov, ktorá volí 

svojich zástupcov v RŠ, ktorú podpíšu všetci členovia VK. Súčasťou zápisnice sú 

prezenčné listiny voličov. 

 

7) Zápisnica vyhotovená VK obsahuje aspoň nasledujúce skutočnosti:  

- označenie volieb,  

- termín konania volieb, 

- počet oprávnených voličov, 

- počet zúčastnených voličov,  

- zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré 

získali, 

- zoznam zvolených členov RŠ. 

 

12) Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ 

a na webovej stránke ZŠ, a odovzdá zápisnice zriaďovateľovi a riaditeľovi školy. 

Zápisnice budú archivované v ZŠ po celé funkčné obdobie rady školy spolu  

s hlasovacími lístkami.  

 

Časť II. 

Voľby zástupcov rodičov 

zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s volebnou komisiou.  



 

 

1) Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek  

z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ riaditeľovi 

školy (písomne alebo ústne). 

Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ za rodičov je do 11.9.2020.  

 

2) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví 

prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried 

ZŠ, vyhotoví volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých 

kandidátov. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí 

transparentný priebeh volieb.  

 

3) Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou 

triedou ZŠ, ktorú dieťa kandidáta navštevuje.  

 

4) Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel 

najviac štyroch kandidátov za rodičov ZŠ uvedených na volebnom lístku. Platný je 

ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený počet kandidátov. Volebný 

lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.  

 

5) Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.  

 

6) Členom RŠ za rodičov žiakov ZŠ sa stávajú štyria kandidáti s najvyšším počtom 

získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov dvoch kandidátov o zvolení za 

člena RŠ za rodičov ZŠ rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční volebná komisia v 

prítomnosti riaditeľa školy.  

 

 

 

 Mgr. Martin FAZEKAŠ 

 riaditeľ školy  


