
Volebný poriadok volieb do Rady školy 2020/2021 

 

Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako 

orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade vyhláškou MŠ 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.  

Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 

Voľby do rady školy (ďalej aj „RŠ“) vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s vyhláškou MŠ 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. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.  

Voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia: 30. 

06. 2020 od 12.00 hod. do 19.00 hod.  

Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia: 09. 09. 2020 od 17.00 hod. do 19.00 hod. v 

jednotlivých triedach. 

Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na webovej stránke školy 

a prostredníctvom EŽK oznam o uskutočnení volieb a výzvu na podávanie návrhov na 

kandidátov do volieb RŠ. Kandidáta do rady školy môže navrhnúť ktorýkoľvek z 

voličov. 

Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:  

a) 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ,  

b) 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ, 

c) 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, 

d) 3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ, 

e) 1 zvolený zástupca rodičov žiakov MŠ, 

d) 4 delegovaní zástupcovia MČ Bratislava – Nové Mesto. 

Členom RŠ nemôže byť riaditeľ alebo zástupca riaditeľa školy.  

1. Voľby do RŠ sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. 
Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie 
vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť 
nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 



2. Termín (dátum, čas) a miesto volieb určí riaditeľ školy. Oznam bude zverejnený vo 
vstupnom vestibule školy a na jej webovom sídle. 

3. Voľby RŠ riadi volebná komisia (ďalej aj „VK“), ktorú vymenuje a poverí riaditeľ školy. 
Volebná komisia je zložená z troch členov. Členom volebnej komisie môže byť iba taký 
oprávnený volič, ktorý súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. 

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. 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. Dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok 
je platný, ak spĺňa ostatné podmienky. Hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát 
označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, alebo je zakrúžkovaný vyšší ako 
stanovený počet kandidátov. 

6. Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb RŠ v každej skupine voličov, ktorá volí 
svojich zástupcov v RŠ, ktorú podpíšu zvolení kandidáti, zapisovateľ a overí ju 
zástupca poverený riaditeľom školy. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny. 

7. Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb a odovzdá zápisnice riaditeľovi 
školy  a zriaďovateľovi. Hlasovacie lístky spolu so zápisnicou budú archivované v škole 
po celé funkčné obdobie rady školy. 

8. Zoznam zvolených členov rady školy zašle škola s uvedením: meno, priezvisko, titul, 
zvolený za ..... (za pedagogických zamestnancov školy, za nepedagogických 
zamestnancov školy, za rodičov žiakov školy, kontaktnú adresu,  číslo telefónu, 
prípadne e-mailovú adresu) v termíne do 5 dní po uskutočnených voľbách do rady 
školy na MU  Bratislava Nové – Mesto.. 

9. Do zvolenia nového predsedu rady školy vedie ustanovujúcu schôdzu riaditeľ školy, 
ktorý oboznámi prítomných členov rady školy s kompetenciami RŠ podľa zákona NR 
SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zároveň ich 
informuje o  štatúte rady školy.    

10. Na ustanovujúcom zasadnutí si rada školy zvolí zo svojich členov predsedu rady 
školy a podpredsedu rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov členov rady školy. 

11. Predseda vymenuje jedného člena RŠ do funkcie zapisovateľa. 

12. 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, ktorý zabezpečí aj jej vyhotovenie. Prílohou k zápisnici sú 
prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do rady školy. 
Zápisnicu a  prezenčné listiny z ustanovujúceho zasadnutia rady školy v dvoch 
vyhotoveniach je povinný predseda rady školy zaslať zriaďovateľovi, a to najneskôr do 
troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. 

14. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho 
zasadnutia  rady školy  zriaďovateľom školy. Funkčné obdobie RŠ je 4 roky.  

15. Hlasovacie lístky spolu so zápisnicou z volieb a z ustanovujúceho zasadnutia budú 
archivované v škole po celé funkčné obdobie rady školy. 

 

 Časť II.  

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov ZŠ 

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov ZŠ zabezpečí riaditeľom poverený 
zástupca v spolupráci s volebnou komisiou. 

1. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých 
pedagogických zamestnancov ZŠ, ktorí písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. 

2. Každý volič – pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku vyznačiť 
zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta za pedagogických 
zamestnancov MŠ. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. 

3. Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za 
pedagogických zamestnancov ZŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého 
a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v 
ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných 
už uskutočnených dodatočných voľbách) rovnaké počty hlasov, ako prví v poradí a 
neodmietnu kandidovať pri opakovaných voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry 
ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa 
dodatočná voľba neuskutoční a  členom RŠ sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti 
v dodatočnej voľbe. 

4. Ak zvolený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ prestane byť zamestnancom 

školy, členom rady školy sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách získal druhý najvyšší 

počet hlasov. 

Časť III.  

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov MŠ 

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov MŠ zabezpečí riaditeľom poverený 
zástupca v spolupráci s volebnou komisiou. 



1. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých 
pedagogických zamestnancov MŠ, ktorí písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. 

2. Každý volič – pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku vyznačiť 
zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta za pedagogických 
zamestnancov MŠ. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. 

3. Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za 
pedagogických zamestnancov ZŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého 
a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v 
ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných 
už uskutočnených dodatočných voľbách) rovnaké počty hlasov, ako prví v poradí a 
neodmietnu kandidovať pri opakovaných voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry 
ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa 
dodatočná voľba neuskutoční a  členom RŠ sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti 
v dodatočnej voľbe. 

4. Ak zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ prestane byť 

zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách získal 

druhý najvyšší počet hlasov. 

 

Časť IV.  

Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ 

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ zabezpečí riaditeľom 
poverený zástupca v spolupráci s volebnou komisiou. 

1. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých 
nepedagogických zamestnancov školy, ktorí písomne potvrdili svoj súhlas s 
kandidatúrou. 

2. Každý volič – nepedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku vyznačiť 
zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta uvedeného na volebnom 
lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. 

3. Členom RŠ sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade 
rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade 
potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba 
tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných už uskutočnených dodatočných voľbách) 
rovnaké počty hlasov, ako prví v poradí a neodmietnu kandidovať pri opakovaných 
voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť 
dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa dodatočná voľba neuskutoční a členom RŠ 
sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti v dodatočnej voľbe. 

4. Ak zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ prestane byť 

zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách získal 

druhý najvyšší počet hlasov. 



Časť V.  

Voľby zástupcov rodičov  

Voľby zástupcov rodičov zabezpečí riaditeľ v spolupráci s volebnou komisiou.  

1. Všetci zákonní zástupcovia žiakov sú informovaní o konaní volieb do RŠ oznamom 

na verejne prístupnom mieste v škole, na webovej stránke školy a prostredníctvom 

EŽK. Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z 

voličov,  alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Svojím 

podpisom potvrdia svoj súhlas alebo nesúhlas s kandidatúrou. Termín prijatia návrhov 

konkrétnych kandidátov do volieb do RŠ určí riaditeľ školy. 

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

prezenčné listiny voličov zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ, vyhotoví volebný 

lístok, ktorý bude okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahovať 

očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov s uvedenou triedou, ktorú dieťa kandidáta 

navštevuje. Ďalej skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí 

transparentný priebeh volieb. 

3. Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou 

triedou ZŠ alebo MŠ, ktorú dieťa kandidáta navštevuje.  

4. Každý volič ( rodič dieťaťa ZŠ ) môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním 

poradových čísel najviac troch kandidátov za rodičov žiakov ZŠ uvedených na 

volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.  

5. Každý volič ( rodič dieťaťa MŠ ) môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním 

poradových čísel najviac jedného kandidáta za rodičov žiakov MŠ uvedených na 

volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. 

6. Volebný lístok upravený podľa vlastnej vôle vhodí oprávnený volič osobne do urny 

umiestnenej v hlasovacej miestnosti. V prípade, že VK rozhodne povoliť voľby 

hlasovaním v triede, vyplnený ( a na polovicu preložený ) hlasovací lístok odovzdá 

vybranému zástupcovi rodičov (prípadne triednemu učiteľovi). Spočítanie hlasov z 

hlasovacích lístkov zabezpečia dvaja zástupcovia rodičov v spolupráci s triednym 

učiteľom. Po spočítaní hlasov jednotlivých kandidátov všetci traja spoločne podpíšu 

zápisnicu z hlasovania vo svojej triede. Zápisnica obsahuje aj kolónku, do ktorej sa 

uvedie počet hlasov za zvoleného kandidáta. Podpísanú zápisnicu, prezenčnú listinu 

a hlasovacie lístky odovzdá zástupca rodičov triedy (prípadne triedny učiteľ) riaditeľovi 

alebo poverenému zástupcovi školy. 

 7. Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na 

počet detí v ZŠ.  

8. Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na 

počet detí v MŠ. 

9. Členmi RŠ za rodičov žiakov ZŠ sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu 

získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov tretieho, štvrtého a ďalších 



kandidátov v poradí o zvolení za člena RŠ za rodičov ZŠ, rozhodne žrebovaním 

predseda VK za prítomnosti členov VK a riaditeľa školy.  

10. Členom RŠ za rodičov žiakov MŠ sa stáva prvý kandidát podľa počtu získaných 

hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v 

poradí o zvolení za člena RŠ za rodičov MŠ, rozhodne žrebovaním predseda VK za 

prítomnosti členov VK a riaditeľa školy.  

11. V prípade, že je kandidát zvolený do RŠ za rodičov v MŠ aj ZŠ, stáva sa členom 

rady školy za rodičov MŠ. Na jeho miesto v rade školy za rodičov ZŠ je ďalší zvolený 

zástupca rodičov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov. 

12. Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom MŠ alebo ZŠ, členom 
rady školy sa stáva ďalší zvolený zástupca rodičov, ktorý vo voľbách získal najvyšší 
počet hlasov. 

 

V Bratislave 22.6.2020                                                   Dušan Noga, riaditeľ školy  


