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Vec
Menovanie volebnej komisie pre voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠL
Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 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
na základe výsledku volieb skupín oprávnených voličov
volebnú komisiu
pre voľby členov Rady školy
pri Strednej odbornej škole lesníckej, Kollárova 10, Prešov
v tomto zložení:
Bilišňanský Jaroslav, PhDr. Hudáková Vlasta, Jenčík Zdeněk, Labaško Marián, Novotná Mária.

Prvé zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční dňa 25.09.2018 o 12.30 hod.
v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov
(rokovacia miestnosť).

Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb:
 v spolupráci s RŠ zabezpečí vytlačenie hlasovacích lístkov pre jednotlivé voľby (tie
okrem názvu “Hlasovací lístok pre voľby zástupcov ... zamestnancov ...”, resp.
“Hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov žiakov SOŠL v Prešove” budú obsahovať
dátum konania volieb, očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov a počet volených
kandidátov) a prezenčných listín s názvom “Prezenčná listina z volieb zástupcov ...
zamestnancov SOŠL” , resp. “Prezenčná listina z volieb zástupcov rodičov žiakov
SOŠL.”,
 skontroluje pripravenosť volebnej miestnosti a hlasovacej urny.
Činnosť volebnej komisie počas konania volieb:
 na základe poverenia RŠ predseda VK 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 VK.

Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb:
 bezprostredne po ukončení volieb zistí počet právoplatných hlasovacích lístkov,
 pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK,
 platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním,
b) zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov,
c) poškodený hlasovací lístok(roztrhnutý, popísaný, pokreslený, ...), ktorý
spĺňa ostatné podmienky je právoplatný,
d) dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný, ak
spĺňa ostatné podmienky.
 neplatný hlasovací lístok:
a) kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním,
b) zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet kandidátov.
 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.
Zápisnica obsahuje :
 hlavičku “Zápisnica z volieb zástupcov ... zamestnancov v SOŠL” , resp. “Zápisnica z
volieb zástupcov rodičov žiakov v SOŠL”,
 termín konania volieb,
 počet oprávnených voličov,
 počet zúčastnených voličov,
 zoznam navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov,
 zoznam zvolených členov rady školy,
 v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia.
Prílohu tvoria prezenčné listiny voličov.
Zápisnicu z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda VK riaditeľovi
školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov, a tým ukončí činnosť volebnej komisie.
V prípade, že člen volebnej komisie bude kandidovať za člena Rady školy za skupinu
voličov, jeho miesto vo volebnej komisii nahradí ďalší člen v poradí podľa počtu získaných
hlasov.
Žiadam Vás, aby ste sa pri výkone funkcie riadili všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a výsledok Vašej činnosti mi písomne oznámili najneskôr do
1.10.2018.

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
poverený vedením školy

