Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, Rastislavova 745/13, 971 01 Prievidza

Z á p i s n i c a o výsledku volieb zástupcov rodičov do rady školy ZUŠ Ladislava Stančeka
Prievidza na funkčné obdobie 2020-2024 konaných dňa 10.03.2020

I.
Volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov

- 20- slovom - dvadsať -

Počet zúčastnených voličov

- 22 - slovom - dvadsaťdva -

Počet vydaných hlasovacích lístkov pre voľby zástupcov rodičov - 20 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby zástupcov rodičov - 20 Počet platných hlasovacích lístkov - 20 - ,/ - 0 - rodič sa hlasovania zdržal ,/- 0 -bol odovzdaný
hlasovací lístok bez akejkoľvek voľby spomedzi navrhnutých kandidátov/
Počet členov zástupcov rodičov ktorí sa mali zvoliť - 4 - Počet zvolených zástupcov rodičov

-4-

II. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých zástupcov rodičov:
1. Ing. Monika Budd

- 13 -

2. Branislav Daubner

- 19 -

3. Ing. Roman Veselý

- 17 -

4. Mgr. Kristína Majerská

-8-

5. Monika Fialková

- 14 -

6. Ľubomír Wäldl

-8-

Celkové poradie kandidátov za zástupcov rodičov podľa počtu odovzdaných platných hlasov
Celkové poradie

1.

Priezvisko, meno, titul kandidáta Branislav Daubner
Číslo kandidáta na hlas. Lístku

-2 -

Počet platných hlasov - 19 -

Celkové poradie

2.

Priezvisko, meno, titul kandidáta Ing. Roman Veselý
Číslo kandidáta na hlas. Lístku
Počet platných hlasov - 17 -

-3-

Celkové poradie

3.

Priezvisko, meno, titul kandidáta Monika Fialková
Číslo kandidáta na hlas. Lístku

-5 -

Počet platných hlasov - 14 -

Celkové poradie

4.

Priezvisko, meno, titul Ing. Monika Budd
Číslo kandidáta na hlas. Lístku

-1-

Počet platných hlasov - 13 -

III.
Údaje o vyhlásení opakovaných volieb, (ak sa nezišla nadpolovičná väčšina voličov), sporných
situáciách, (ak sa tieto vyskytli v priebehu volieb) a spôsoboch ich riešenia:
Volebná komisia konštatovala vzhľadom k nižšej ako nadpolovičnej účasti oprávnených voličov, že
sa voľby rodičov nemôžu uskutočniť. Zo strany vedenia ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi boli
využité všetky dostupné prostriedky, aby sa dosiahla čo najvyššia účasť oprávnených voličov na
plenárnom stretnutí rodičov žiakov školy a voľby zástupcov rodičov do RŠ ZUŠ mohli prebehnúť
plynule (uverejnenie dátumu, času a dôležitosti účasti na plenárnom stretnutí rodičov žiakov školy na
webovej stránke školy, pozvánkou vloženou do žiackych knižiek všetkým žiakom školy vrátane
elokovaných pracovísk, ako aj vyhlásením o konaní plenárneho stretnutia rodičov žiakov ZUŠ
Ladislava Stančeka v Prievidzi.
Po prestávke boli vyhlásené opakované voľby zástupcov rodičov a predseda volebnej komisie Juraj
Polák oboznámil/a/ rodičov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidátov.

IV. Z celkového počtu 3 členov volebnej komisie boli prítomní - 3 -. členovia.
Správnosť údajov v zápisnici potvrdzujú členovia volebnej komisie vlastnoručnými
podpismi :
Členovia volebnej komisie
– predseda volebnej komisie: Juraj Polák
- člen volebnej komisie : Ing. Martina Drexlerová
– člen volebnej komisie : Elena Filipová
Zápisnica o výsledku volieb zástupcov rodičov žiakov do rady školy na funkčné obdobie 20202024 konaných dňa 10.03.2020

