
Volebný program Školského parlamentu pri Strednej 

zdravotníckej škole Vinohradnícka 8A ,97101 Prievidza 
 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.488 z 25. novembra 2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, č. 54/2018 Z. z. zo 7. 

februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu (ďalej len ŠP) pri Strednej 

zdravotníckej škole vydáva tento štatút školského parlamentu. 

 
 

 

 

Vyhlásenie volieb 
 

Voľby vyhlasuje koordinátor ŠP (ŠP) najneskôr 20 kalendárnych dní pred vypršaním 

funkčného obdobia ŠP.  

1. Vyhlásenie volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej 

tabuli školy a prostredníctvom platformy EDU PAGE 

2. Vo vyhlásení bude stanovené:  

● spôsob a termín najneskoršieho súpisu kandidátov do ŠP 

minimálne 10 pracovných dní pred riadnym termínom volieb 

● dátum samotných volieb,  

● spôsob, akým sa bude voliť,  

● osoby dohliadajúce na priebeh volieb (zástupca 

pedagogického zboru v Rade školy …. spoločne s 

koordinátorom ŠP, a  / osoby dohliadajúcej na priebeh volieb 

(koordinátorom ŠP),  

● dátum zverejnenia výsledku volieb,  

● volebná komisia 

 

 

 

 

Súpis kandidátov 

 



Printová forma:  

 

Spôsob súpisu kandidátov na členstvo do ŠP bude jasne deklarovaný na informačných 

platformách ŠP (nástenka, FB, ….) 

 

 

 

 

Kandidátom podpísaná prihláška musí byť do stanoveného termínu odovzdaná 

koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie.  

  

Elektronicky prostredníctvom EDUPAGE 

 

Kandidáti svojim e-mailom z vlastného účtu deklarujú záujem o kandidatúru v ŠP. E-mail 

musia adresovať koordinátorovi ŠP do stanoveného termínu. Koordinátor ŠP odpoveďou na 

e-mail odobrí prijatie jeho kandidatúry.  

 

V prípade nižšieho počtu kandidátov do ŠP, ako je stanovený počet, nie je potrebné 
vyhlásenie volieb a kandidáti automaticky získavajú mandát člena ŠP (viď Štatút Školského 
parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Článok IV., Zloženie ŠP a spôsob voľby ŠP) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Voľby 
 

 

 

Voľby samotné (Edupage) 

 

1. Koordinátor ŠP (viď uznesenie Rady školy o prenose zodpovednosti)  na základe 

kandidátov, ktorých spíše na kandidátsku listinu v EDUPAGE s predmetom Voľby do 

Školského parlamentu a odošlú všetkým žiakom školy.  

2. Samotné voľby prebiehajú online formou prostredníctvom EDUPAGE 1 - 3 dni ( na 

základe vyhlásenia volieb - viď vyššie) 

3. Moratórium musia kandidáti dodržať minimálne 1 deň pred samotnými a voľbami a 

počas nich.  

4. Kandidáti budú zoradení podľa počtu získaných hlasov a prví 15 získavajú členstvo v 

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

5. Kandidáti, ktorí nezískali potrebný počet hlasov na získanie mandátu v ŠP sa stávajú 

náhradníkmi v prípade zrušenia/ zániku členstva v ŠP. 



6. Voľby predsedu  - 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. 

7. Voľby podpredsedov predsedu a podpredsedov 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. 

8. Voľby zástupcu do Rady školy Strednej zdravotníckej školy volia na prvom zasadnutí 

ŠP členovia ŠP tajným hlasovaním. Na zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina 

hlasov všetkých členov ŠP. Voliť si môžu zástupcu spomedzi seba, ale aj zo 

všetkých žiakov školy.  

9. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát 
neobsadený, 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 počet hlasov.  

10. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle 
a na úradnej tabuli školy a prostredníctvom platformy EDU PAGE.  

11. Zápisnicu z volieb vypracováva koordinátor školského parlamentu a po schválení 
volebnou komisiou odovzdá jej kópie vedeniu školy, Rade školy Strednej zdravotníckej 
školya zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle a na úradnej tabuli školy 
a prostredníctvom platformy EDU PAGE.  

 

Volebná komisia 

 

 

 

1. Volebnú komisiu tvoria :  

i. 2 zástupcovia školského parlamentu 

ii. koordinátor školského parlamentu 

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

3. Pomáha pri príprave samotných volieb 

4. Volebná komisia je menovaná v čase vyhlásenia volieb.  

 

  
Predložené ŠP školy:  V .................. dňa ..............   ........................................ 

                                                                  Predseda/predsedníčka ŠP 
  
  
Predložené vedeniu školy:  V .................. dňa ..............   ........................................ 

Riaditeľka/riaditeľ školy 
 

 

Predložené Rade školy SZŠ:  V .................. dňa ..............   ........................................ 
Predseda Rady školy 

 


