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VEC 
Menovanie volebnej komisie pre voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ 
s MŠ sv. Kríža v Kežmarku  
 
Riaditeľ ZŠ s MŠ sv. Kríža v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov štátnej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení Vyhlášky MŠ SR č. 
230/2009 Z. z.  
 

menuje volebnú komisiu pre voľby členov Rady školy 
pri ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku v tomto zložení: 

 
Mgr.  Mária Maľáková (predseda komisie)  nepedagogický zamestnanec 
PhDr.  Mária Pisarčíková (člen komisie)  pedagogický zamestnanec ZŠ 
Mgr. Martina Klimková (člen komisie)  pedagogický zamestnanec MŠ 
 
  
Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb:  

 v spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí vytlačenie prezenčných listín a 
hlasovacích lístkov pre jednotlivé voľby, ktoré budú obsahovať dátum 
konania volieb, očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov, 

 skontroluje pripravenosť volebnej miestnosti a hlasovacej urny.  

 
Činnosť volebnej komisie počas konania volieb: 

 na základe poverenia riaditeľa školy predseda volebnej komisie otvorí voľby a 
stanoví dĺžku trvania volieb, 

 pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do 
prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis), 

 riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie.  
 
Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb: 

 bezprostredne po ukončení volieb zistí počet právoplatných hlasovacích 
lístkov, 

 vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov,  

 v prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním 
predseda VK za prítomnosti člena VK a riaditeľa školy, 



 

 z priebehu volieb zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci 
členovia VK. 

 
Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky: 

 zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním,  

 zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov,  

 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. 

 
Neplatný hlasovací lístok:  

 kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním,  

 zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet kandidátov.  
 
 
 
 

 
 
 
 

PaedDr. Pavol Krajči 
          riaditeľ školy 


