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SPRÁVA Z VOLIEB 

členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov 
so sluchovým postihnutím internátnej, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava 

na obdobie rokov 2020 - 2024 
 

V zmysle  zákona  NR  SR  č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej 
samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  
predpisov, Vyhlášky MŠ  SR  č.  291/2004  Z.  z.,  ktorou  sa  určujú  podrobnosti  o  
spôsobe  ustanovenia orgánov  školskej  samosprávy, o  ich  zložení, o  ich 
organizačnom   a  finančnom  zabezpečení v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ 
SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška MŠ  SR  č.  291/2004  Z.  z.,  ktorou  sa  
určujú  podrobnosti  o  spôsobe  ustanovenia  orgánov školskej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení prebehli  na Základnej škole 
s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska 
cesta 48, 811 04 Bratislava  nasledovné  voľby  členov  Rady  školy  pri Základnej škole 
s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska 
cesta 48, 811 04 Bratislava na obdobie 2020 - 2024:  
  

•  september – október 2020 - prvé kolo voľby štyroch členov delegovaných za rodičov 
•  október 2020 - druhé kolo voľby štyroch členov delegovaných za rodičov 
• september – október 2020 voľby jedného člena delegovaného za nepedagogických 
zamestnancov školy 
• september – október 2020 voľby dvoch členov delegovaných za pedagogických 
zamestnancov školy 
 
  

Výsledky volieb nových členov Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska 
cesta 48, 811 04 Bratislava  
 
1. VOĽBY RODIČOV  
•  Maximálny počet voličov: 114  
•  O zvolenie sa uchádzalo: 17 rodičov  
•  Volieb rodičov sa zúčastnilo: 105 rodičov.   
•  Odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 105  
•  Umiestnenie úspešných kandidátov:  

1. Hudecová Monika - 29 hlasov 
2. Fabšičová Milena - 23 hlasov 
3. Ostružiarová Darina - 21 hlasov 

ZA MATERSKÚ ŠKOLU: 
1. Tretiak Martin – 17 hlasov 
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•  Zoznam právoplatne zvolených členov Rady  školy  pri Základnej škole s materskou 
školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 
04 Bratislava na obdobie 2020 – 2024: 

1. Hudecová Monika  
2. Fabšičová Milena  
3. Ostružiarová Darina 
4. Tretiak Martin 

                                       
2. VOĽBY NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV   
•  Maximálny počet voličov (podľa počtu neped. zamestnancov školy): 22  
•  O zvolenie sa uchádzalo: 22 zamestnancov  
•  Volieb sa zúčastnilo 17 nepedagogických zamestnancov školy   
•  Odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 17 
•  Umiestnenie úspešných kandidátov:  

1. Štefanovičová Darina – 8 hlasov 
2. Jurikovič Jaroslav – 7 hlasov 

 
•  Zoznam právoplatne zvolených členov Rady  školy  pri Základnej škole s materskou 
školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 
04 Bratislava na obdobie 2020 – 2024: 

1. Štefanovičová Darina 
         
 3. VOĽBY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV   
•  Maximálny počet voličov (podľa počtu ped. zamestnancov školy): 37  
•  O zvolenie sa uchádzalo: 32 zamestnancov  
•  Volieb sa zúčastnilo 34 pedagogických zamestnancov školy   
•  Odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 34 
•  Umiestnenie úspešných kandidátov:  
1. Gembalová Jana – 11 hlasov 
2. Homolová Monika – 8 hlasov 
Za materskú školu 
1. Kotúľová Lenka – 3 hlasy    
•  Zoznam právoplatne zvolených členov Rady  školy  pri Základnej škole s materskou 
školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 
04 Bratislava na obdobie 2020 – 2024: 

1. Gembalová Jana 
2. Kotúľová Lenka 
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Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou pre deti 
a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 04 
Bratislava pre funkčné obdobie na roky 2020 – 2024: 

   

P. č. Meno a priezvisko Delegovaný za 

1. Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD. ZRIAĎOVATEĽA 

2. Mgr. Daniela Glaczynská ZRIAĎOVATEĽA 

3. Mgr. Jana Gembalová PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

4. Mgr. Lenka Kotúľová PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

5. Mgr. Darina Štefanovičová NEPEDAGOG. ZAMESTNANCOV 

6. Monika Hudecová RODIČOV 

7. Mgr. Milena Fabšičová RODIČOV 

8. Darina Ostružiarová RODIČOV 

9. Martin Tretiak RODIČOV 

  
  
 
  
 
 
  
V Bratislave, 28.10.2020       Mgr. Jana Gembalová 
               predseda RŠ  
 


