
 

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

M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

 

Dátum konania volieb: 03.10.2019 

 

Označenie volieb: Voľba zástupcov rodičov do Rady školy 

Počet oprávnených voličov: 367 

Počet zúčastnených voličov: 35 

Volebná komisia:  

Predseda volebnej komisie: Mgr. Jana Chebeňová 

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

Zápisnicu overovala: Mgr. Mária Rafajdusová 

 

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. 

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.  

Hlasovacie lístky 

Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov: 

1. Ing. Barbora Janíčková (Ján 2.B) 

2. PharmDr. Lenka Ticháková  (Tobias 2.A, Sofia 1.C) 

3. Mgr. Zuzana Michaľaková (Katarína 5.B, Magdaléna 1.A , Veronika 4.B) 

  



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: 35 

Počet zúčastnených voličov: 35 

 

Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov: 

1. Ing. Barbora Janíčková (Ján 2.B)  

2. PharmDr. Lenka Ticháková  (Tobias 2.A, Sofia 1.C) 

3. Mgr. Zuzana Michaľaková (Katarína 5.B, Magdaléna , Veronika 4.B) 

 

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

zástupcu do Rady školy. Hlasovacie lístky voliči hádzali do pripravenej urny. Po hlasovaní sa volebná 

komisia odobrala do IX.A triedy. Po spočítaní všetkých hlasov predsedníčka volebnej komisie Mgr. 

Jana Chebeňová  všetkých prítomných oboznámila s výsledkami volieb. 

Počet hlasovacích lístkov:35 

Počet platných hlasovacích lístkov: 35 

Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia: 

1. Ing. Barbora Janíčková (Ján 2.B)  získala 22 platných hlasov 

2. Mgr. Zuzana Michaľaková (Katarína 5.B, Magdaléna , Veronika 4.B) získala 10 platných hlasov 

3. PharmDr. Lenka Ticháková  (Tobias 2.A, Sofia 1.C) získala 3 platné hlasy 

Zoznam zvolených členov Rady školy: 

S počtom 22 platných hlasov sa členkou rady školy za rodičov stala  Ing. Janíčková Barbora 

 

 

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 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 4.10.2019 

Zapísala: Mgr. Mária Halečková     Overila: Mgr. Mária Rafajdusová 


