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VOLEBNÝ PORIADOK 

 
volieb zástupcov rodičov  

Rady školy pri ZŠ  Krosnianska 2, Košice 

  

 
Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.)  Voľby Rady školy pri ZŠ Krosnianska 2, Košice (ďalej aj ako „ RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, 

Košice“) zabezpečuje v súlade so zriaďovateľom vyhlásenou Výzvou na voľby členov rád 

škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice zo dňa 22.06.2020, číslo MK/A/2020/15202 riaditeľka ZŠ 

Krosnianska 2, Košice.  

 

2.) Riaditeľka ZŠ Krosnianska 2, Košice vyhlási  v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva 

SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení 

neskorších predpisov a Metodickým usmernením č. 1/2012 k postupnosti krokov 

súvisiacich s voľbou členov rady školy a školského zariadenia pri školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice voľby zástupcov rodičov žiakov 

ZŠ Krosnianska 2, Košice :   

 

 a.)  zástupcov rodičov: 

v rámci triedneho aktívu,  ktorého termín bude rodičom oznámený   

Rodičia žiakov ZŠ volia 4 zástupcov rodičov.  

 

3.) Voľby do Rady školy sa budú konať  v čase, ktorému nebudú brániť možné vyhlásené 

epidemiologické obmedzenia UVZ, hlavného hygienika SR  a MŠVVaŠ SR.  

 

4.)  Voľby zástupcov rodičov sa budú konať v jednotlivých triedach ZŠ Krosnianska 2, 

Košice. Hlasovanie bude prebiehať do prenosnej volebnej urny za prítomnosti všetkých 

členov volebnej komisie.  

  

5.) Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.   

 

6.) Voľby sú ukončené záverečným sčítaním hlasov pre jednotlivých kandidátov, po 

absolvovaní oboch častí volieb zástupcov rodičov žiakov ZŠ Krosnianska  2, Košice.  

 
7.) Voľby do RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, 

riaditeľka vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovanej voľbe podmienka účasti 

nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nevyžaduje. 
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8.)  RŠ ZŠ Krosnianska 2 , Košice má 11 členov, ktorú tvoria: 

a)  dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými 

zamestnancami školy 

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými 

zamestnancami školy,  

c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy, 

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa  

 

9.)  Oprávnenými voličmi pri voľbe zástupcov rodičov sú všetci rodičia (resp. zákonní 

zástupcovia) žiakov ZŠ Krosnianska 2, Košice. Pri voľbe zástupcov rodičov môžu rodičia 

(resp. zákonní zástupcovia) uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v ZŠ 

Krosnianska 2, Košice.  

 

10.) Oprávnenými kandidátmi sú všetci rodičia (resp. zákonní zástupcovia), ktorých ktokoľvek 

z rodičov navrhol, a s týmto návrhom súhlasili, alebo sami písomne oznámili svoje 

rozhodnutie kandidovať za zástupcu rodičov. Kandidát na zástupcu rodičov svoju kandidatúru 

potvrdí vypísaním tlačiva „Súhlas s kandidatúrou“, a to v čase do 29.09.2020 do 17:00 hod.  

 

11.) Volebná komisia v spolupráci s riaditeľkou školy zverejní najneskôr 30.09.2020 do 17:00 

hod. konečný zoznam kandidátov zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Krosnianska 2, 

Košice na stránke školy www.zskrosnianska2.edupage.org 

 

Článok II. 

Volebná komisia 
 

1.) Voľby RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice riadi volebná komisia (ďalej aj ako „VK“), ktorú 

ustanovuje riaditeľka školy. Volebná komisia je zložená zo 4 (štyroch) členov. VK si zo 

svojich členov zvolí svojho predsedu. Členom volebnej komisie môže byť iba ten, kto 

súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie je 

nezlučiteľná s funkciou kandidáta na člena RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice a rodinného 

príslušníka kandidáta na člena RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice.  

 

2.) Predseda VK otvorí voľby, stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom 

hlasovania a označením voľby kandidáta a pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi 

zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, 

podpis). 

 

3.) Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné viaceré prezenčné listiny, a to podľa 

jednotlivých tried školy. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii VK.  

 

4.) Volebná komisia v spolupráci s riaditeľkou školy zabezpečí vytlačenie hlasovacích 

lístkov, ktoré budú obsahovať identifikačný znak, a to pečiatku školy s poradovým číslom 

1. Volebná komisia zabezpečí, aby vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané 

voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny boli preukázateľne vyradené z procesu 

volieb. 

 

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

na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov a hlasov sú prítomní len 

členovia volebnej komisie. 

 

6.) Platný hlasovací lístok je ten hlasovací lístok, na ktorom je určený alebo nižší počet  

kandidátov označený zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta.    

 



7.) Na hlasovací lístok (napr. roztrhnutý, popísaný, pokreslený), ktorý spĺňa ostatné 

podmienky, sa hľadí ako na platný hlasovací lístok. Hlasovací lístok je neplatný, ak je 

kandidát označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním poradového čísla pri mene 

kandidáta, alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov.  

 

8.) Do Rady školy pri ZŠ Krosnianska 2, Košice sú zvolení vo voľbe za zástupcu rodičov 

kandidáti, ktorí získali vo voľbe najvyšší počet hlasov.  

 

9.) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu z volieb RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice, a 

to samostatne pre voľbu zástupcov rodičov. Zápisnicu podpíšu všetci členovia volebnej 

komisie a zapisovateľ. Neoddeliteľnou súčasťou je prezenčná listina zúčastnených 

voličov.  

 

10.) Volebnou komisiou vyhotovená zápisnica obsahuje najmä: 

a) označenie volieb („Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Krosnianska 2, 

Košice“),  

b) termín konania volieb (dátum a čas),  

c) počet volených zástupcov rodičov do RŠ („Rodičia žiakov ZŠ volia 4 zástupcov 

rodičov“),  

d) počet oprávnených voličov (podľa evidenčného stavu ku dňu konania volieb 

v súlade s článkom I. bodom 9 tohto Volebného poriadku),  

e) počet zúčastnených voličov, 

f) počet neplatných hlasovacích lístkov a počet neplatných hlasov (uvedenie dôvodu, 

prečo je hlasovací lístok neplatný),  

g) zoznam všetkých navrhnutých kandidátov,  

h) zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov,  

i) zoznam zvolených členov RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice a počtom platných 

hlasov.  

 

11.) Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ a na 

webovej stránke ZŠ. Zápisnice odovzdá zriaďovateľovi a riaditeľke školy. Zápisnice budú 

archivované v ZŠ po celé funkčné obdobie RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice spolu  

            s hlasovacími lístkami.  

 

 
Článok III. 

Voľba zástupcov rodičov 

 

1.) Voľbu zástupcov rodičov zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s volebnou komisiou.  

 

2.)  Volebná komisia zostaví kandidátnu listinu, zabezpečí jej zverejnenie pripraví prezenčné 

listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ. 

 

3.) Volebná komisia v spolupráci s riaditeľkou školy zabezpečí vytlačenie hlasovacích  lístkov, 

ktoré budú obsahovať očíslovaný abecedný zoznam navrhnutých kandidátov s uvedením 

triedy ZŠ, ktorú navštevuje žiak, ktorého rodič je kandidát.  

 

4.) Volebná komisia skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný 

priebeh volieb.  

 

5.) Každý oprávnený volič (rodič alebo zákonný zástupca žiaka) môže na hlasovacom  lístku 

vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta najviac 4 (štyroch) kandidátov  

uvedených na hlasovacom lístku. 



 

6.)  Platný hlasovací lístok je ten hlasovací lístok, na ktorom je určený alebo nižší počet  

kandidátov označený zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta.    

 

7.) Pri voľbe zástupcov rodičov môžu rodičia (resp. zákonní zástupcovia) uplatniť len jeden hlas 

bez rozdielu počtu ich detí v ZŠ Krosnianska 2, Košice.  

 

8.) Zástupcami rodičov v RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice sú štyria (4) kandidáti s najvyšším 

počtom získaných hlasov za rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov ZŠ Krosnianska 2, 

Košice.  

 

9.)  V prípade rovnakého počtu hlasov štvrtého, piateho a ďalších v poradí o zvolení za 

zástupcu rodičov RŠ pri ZŠ Krosnianska 2, Košice rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční 

volebná komisia v prítomnosti riaditeľky školy.  

 

 

V Košiciach, dňa 29.09.2020 

 

 

               ________________________ 

        Mgr. Júlia Špilárová 

                 riaditeľka školy  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         


