
VOLEBNÝ PROGRAM 

Školského parlamentu pri SPŠE, Hálova 16, Bratislava 
 

Článok I. 

Vyhlásenie volieb 

1.1 Voľby vyhlasuje zástupca ŠP v Rade školy v spolupráci s koordinátorom Školského par-

lamentu najneskôr 20 kalendárnych dní pred uplynutím funkčného obdobia ŠP.  

1.2 Vyhlásenie volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a prostredníctvom platformy 

EduPage. 

1.3 Vo vyhlásení bude stanovené:  

a) spôsob a termín najneskoršieho súpisu kandidátov do ŠP minimálne 10 pracovných 

dní pred riadnym termínom volieb, 

b) dátum samotných volieb,  

c) spôsob, akým sa bude voliť,  

d) osoby dohliadajúce na priebeh volieb (zástupca pedagogických zamestnancov v Rade 

školy alebo delegovaný zástupca Rady školy spoločne s koordinátorom ŠP),  

e) dátum zverejnenia výsledku volieb,  

f) volebná komisia. 

 

Článok II. 

Súpis kandidátov 

2.1 Pri využití tlačenej formy je kandidát na členstvo v ŠP povinný odovzdať svoju prihlášku 

do stanoveného termínu koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie.  

2.2 Pri využití elektronickej formy prostredníctvom EduPage je kandidát na členstvo v ŠP  

povinný správou z vlastného účtu oznámiť záujem o kandidatúru v ŠP koordinátorovi ŠP 

do stanoveného termínu. Koordinátor ŠP odpoveďou na správu odsúhlasí prijatie jeho 

kandidatúry.  

2.3 Súpis kandidátov na členstvo do ŠP sa zverejní na informačných platformách ŠP:  násten-

ka, FB, Instagram, EduPage. 

 

Článok III. 

Priebeh volieb 

3.1 Zástupca ŠP v rade školy v spolupráci s koordinátorom ŠP na základe listu kandidátov 

vytvoria volebný hlasovací lístok. 

3.2 Samotné voľby prebiehajú 1 deň tajne, krúžkovaním mena na volebnom hlasovacom lístku 

a následným vhodením do zapečatenej schránky.  

3.3 Informácie k voľbám a zoznamu kandidátov do školského parlamentu sa zverejnia na ná-

stenke vo vestibule školy a prostredníctvom platformy EduPage. 

3.4 Volebná kampaň prebieha 14 dní od zverejnenia zoznamu kandidátov. 

3.5 Kandidáti sú povinní počas volieb dodržiavať moratórium. 

  



3.7 Kandidáti budú zoradení podľa počtu získaných hlasov a prví 17 (viď štatút) získavajú 

členstvo v ŠP. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o členstve volebná komisia.  

3.8 Najneskôr 7 dní od vyhlásenia výsledkov volieb predseda ŠP zvolá prvé zasadnutie nové-

ho školského parlamentu, na ktorom si členovia zvolia svojho predsedu a  podpredsedu. 

3.9 Predsedu ŠP volia na prvom zasadnutí ŠP členovia ŠP tajným hlasovaním z členov ŠP. Na 

zvolenie predsedu ŠP sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ŠP. 

3.10 Podpredsedu ŠP volia na prvom zasadnutí ŠP členovia ŠP tajným hlasovaním z členov ŠP. 

Na zvolenie podpredsedu ŠP sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

ŠP. 

3.11 Zástupcu ŠP do rady školy volia na prvom zasadnutí ŠP členovia ŠP tajným hlasovaní. Na 

zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ŠP. Voliť si môžu zá-

stupcu spomedzi seba, ale aj zo všetkých žiakov školy.  

3.12 Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neob-

sadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo 

dotknutí kandidáti. Členom ŠP sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší po-

čet hlasov.  

3.13 Zápisnicu z volieb vypracováva koordinátor školského parlamentu a po schválení voleb-

nou komisiou odovzdá jej kópie vedeniu školy, Rade školy a zabezpečí jej zverejnenie na 

webovom sídle a prostredníctvom platformy EduPage. 

 

Článok IV. 

Volebná komisia 

4.1 Volebnú komisiu tvoria dvaja zástupcovia ŠP a koordinátor ŠP. 

4.2 Volebná komisia je menovaná v čase vyhlásenia volieb. 

4.3 Pomáha pri príprave samotných volieb. 

4.4 Volebná komisia potvrdzuje výsledky volieb svojimi podpismi v zápisnici z volieb.   

 

 

V Bratislave 10. 10. 2022   ........................................ 

predseda ŠP 

 

 

V Bratislave 10. 10. 2022   ........................................ 

Ing. Iveta Šafránková 

riaditeľka SPŠE Hálova 

 

 

V Bratislave 10. 10. 2022   ........................................ 

Ing. Tibor Uhliar 

predseda Rady školy 


