
 

Zápisnica z volieb do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku,  

M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

 

Označenie volieb: Voľba zástupcov rodičov do Rady školy 

Počet oprávnených voličov: 322 

Počet zúčastnených voličov: 53 

Volebná komisia: Bc. Katarína Šušoliaková, Mgr. Mária. Halečková, p. Iveta Grichová, Mgr. Ľubomíra 

Tabačková 

Predseda volebnej komisie: Bc. Katarína Šušoliaková 

Zápisnicu z volieb do Rady školy písala:  Mgr. Mária Halečková 

Zápisnicu overovala: Bc. Katarína Šušoliaková 

 

Riaditeľka školy privítala všetkých rodičov, ktorí sa zúčastnili na voľbe členov do Rady školy. Zároveň 

ich vyzvala, aby sa podpísali na prezenčnú listinu. Členovia výberovej komisie zrátali počet 

prítomných rodičov – voličov a oznámili počet prítomných riaditeľke školy  a podpredsedníčke RŠ. 

Riaditeľka školy vyzvala podpredsedníčku Rady školy – Bc. Katarínu Šušoliakovú, aby prítomných 

voličov oboznámila s právami a povinnosťami členov Rady školy a informovala ich o spôsobe volieb. 

Riaditeľka školy PaedDr. Monika Filová oboznámila prítomných s menami navrhovaných kandidátov 

a zároveň vyzvala prítomných, ktorí by chceli pôsobiť v RŠ, aby sa prihlásili a mohli byť doplnení do 

hlasovacieho lístka. Elektronicky požiadala o nomináciu do RŠ pani Mgr. Z. Bieliková, pred voľbami sa 

prihlásila Ing. Gabriela Kalašová a pani Iveta Chabadová. 

Kandidáti do Rady školy sa rodičom predstavili. Riaditeľka školy ospravedlnila neprítomné členky: p. 

Evu Ferjancovú a pani Ing. Katarínu Chmeliarovú, ktoré sa nemohli zúčastniť volieb zo zdravotných 

dôvodov, ale s voľbou do Rady školy súhlasili. 

Hlasovacie lístky 

Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov: 

1. p. Eva Ferjancová  

2. Bc. Mária Hrušková  

3. Ing. Katarína Chmeliarová  

4. Ing. Gabriela Kalašová 

5. p. Mária Mikulová  

6. Mgr. Zuzana Bieliková  

7. p. Iveta Chabadová 

 

 



Zápisnica z opätovných volieb do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja 

Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

Keďže na voľbách do Rady školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov, riaditeľka školy 

PaedDr. Monika Filová po uplynutí stanovenej lehoty vyhlásila opätovné voľby. 

Označenie volieb: Opätovná voľba zástupcov rodičov do Rady školy 

Počet prítomných voličov: 53 

Počet zúčastnených voličov: 52 

 

Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov: 

1. p. Eva Ferjancová  - 12 hlasov 

2. Bc. Mária Hrušková  - 21 hlasov 

3. Ing. Katarína Chmeliarová – 3 hlasy 

4. Ing. Gabriela Kalašová – 23 hlasov 

5. p. Mária Mikulová – 15 hlasov 

6. Mgr. Zuzana Bieliková  - 12 hlasov 

7. p. Iveta Chabadová – 3 hlasy 

 

Rodičia volili členov do Rady školy tajným hlasovaním. Na volebnom lístku mohli vyznačiť minimálne 

jedného zástupcu a maximálne dvoch zástupcov. Hlasovacie lístky voliči hádzali do pripravovanej 

urny. Po hlasovaní sa volebná komisia odobrala do priestorov kancelárie vedúcej školskej jedálne. Po 

spočítaní všetkých hlasov predsedníčka volebnej komisie všetkých prítomných oboznámila 

s výsledkami volieb. 

Počet hlasovacích lístkov:52 

Počet platných hlasovacích lístkov: 52 

Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia: 

 

1. Ing. Gabriela Kalašová – 23 hlasov 

2. Bc. Mária Hrušková – 21 hlasov 

3. p. Mária Mikulová – 15 hlasov 

4. Mgr. Zuzana Bieliková – 12 hlasov 

5. p. Eva Ferjancová – 12 hlasov 

6. Ing. Katarína Chmeliarová – 3 hlasy 

7. p. Iveta Chabadová – 3 hlasy 

 

 

 

 



Zoznam zvolených členov Rady školy: 

1. Ing. Gabriela Kalašová 

2. Bc. Mária Hrušková 

 

Zápisnica z voľby členov do Rady školy, prezenčné listiny, platné i neplatné hlasovacie lístky sa 

archivujú v riaditeľni školy po celé funkčné obdobie Rady školy. 

Riaditeľka školy oznámi výsledky volieb predsedkyni Rady školy Bc. Adriáne Šťastnej a zriaďovateľovi 

školy. Výsledky volieb budú zverejnené publikovaním v priestoroch školy a na webovej stránke školy. 

Riaditeľka školy poďakovala rodičom za účasť a za pokojný priebeh volieb, poďakovala členom 

volebnej komisie za prípravu a organizáciu volieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Varíne 13.09.2017     Zapísala: Mgr. Mária Halečková 

       Overila: Bc. Katarína Šušoliaková 


