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      Originál  
 

 
Dátum konania: 14. 12. 2022 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto konania: Veľká sieň MsÚ Banská Bystrica 
 
Program: doplňujúce voľby do Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica z predsedov rád škôl 

všetkých škôl a školských zariadení na území mesta. 
 
PhDr. Jana Odrobiňáková, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže privítala 
predsedov rád škôl a školských zariadení na doplňujúcich voľbách do Mestskej školskej rady Mesta 
Banská Bystrica v súlade s § 24 a § 25 zákona 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  vyhláškou 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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 vyhlášky č. 230/2009 Z. z.  
 
Zástupcovia predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení na území mesta volili nového člena 
za Mgr. Janu Mesarkinovú, predsedníčku Rady školy pri Základnej škole, Sitnianska 32, Banská Bystrica 
(zánik členstva v rade školy z dôvodu ukončenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa k 31. augustu 
2022). 

 
Nakoľko sa doplňujúcich volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých predsedov rád škôl 
všetkých škôl a školských zariadení na území mesta, v zmysle Volebného poriadku  pre doplňujúce voľby 
do Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica, PhDr. Jana Odrobiňáková prerušila doplňujúce voľby.  
 
PhDr. Jana Odrobiňáková vyhlásila opakovanú voľbu, pri ktorej nie je podmienkou účasť nadpolovičnej 
väčšiny oprávnených voličov. 
 
PhDr. Jana Odrobiňáková predstavila volebnú komisiu, menovanú primátorom Mesta Banská Bystrica 
v zložení: 

• Mgr. Žaneta Hanzelyová – predsedníčka 

• Mgr. Simona Andelová – člen 

• Bc. Ivona Benedeková – člen 
 
Voľby sa uskutočnili v súlade s Volebným poriadkom pre doplňujúce voľby do Mestskej školskej rady 
Mesta Banská Bystrica. 
PhDr. Jana Odrobiňáková prítomným oznámila, že v termíne do 23. 11. 2022 do 12,00 h doručili                  
na Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže 6 kandidáti písomné súhlasy na zostavenie hlasovacích 
lístkov: 
 

1. Mgr. Radka Bánovská Mikulčíková  

2. Vladimír Budáč 

3. Mgr. Eduard Gabčo  

4. Mgr. Juraj Hajkovský  

5. Ing. Viera Husáková  

6. Jaroslav Sarvaský 



 

 
PhDr. Jana Odrobiňáková vyzvala prítomných kandidátov, aby sa predstavili a zároveň ospravedlnila 
neprítomnosť 3 kandidátov. 
Predsedníčka volebnej komisie Mgr. Žaneta Hanzelyová oboznámila prítomných s priebehom volieb 
v zmysle Volebného poriadku pre doplňujúce voľby do Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica 
 
Výsledky hlasovania: 
Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok bol ten, na ktorom bol zakrúžkovaný 
určený počet kandidátov vyznačený v záhlaví hlasovacieho lístka (1). Do Mestskej školskej rady bol 
zvolený zástupca, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov prítomných voličov. 
Volebná komisia po sčítaní hlasov na jednotlivých hlasovacích lístkoch konštatovala, že všetky 
hlasovacie lístky boli platné. 
Volieb sa zúčastnilo 9 zo 62 oprávnených voličov.  
Odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9. 
Vrátených hlasovacích lístkov bolo 9. 
Platných hlasovacích lístkov bolo 9. 
 
Výsledky volieb: 
Na základe tajného hlasovania bol do Mestskej školskej rady zvolený 1 zástupca z predsedov rád škôl 
a školských zariadení: 
 
Mgr. Juraj Hajkovský, Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, Nám. Š. Moysesa 23,                     

Banská Bystrica (5 hlasov) 
 
PhDr. Jana Odrobiňáková, novozvolenému zástupcovi zablahoželala k zvoleniu za člena Mestskej 
školskej rady a popriala mu veľa úspechov v jeho činnosti. 
Na záver poďakovala prítomným za účasť na doplňujúcich voľbách do Mestskej školskej rady. 

 
 
V Banskej Bystrici, 15. 12. 2022 
 
 
Zapísala: Bc. Ivona Benedeková 
        člen volebnej komisie 
 
 
Mgr. Simona Andelová 
člen volebnej komisie 
 

 
 Mgr. Žaneta Hanzelyová                                                                    
predsedníčka volebnej komisie                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            PhDr. Jana Odrobiňáková 
                                                                                               vedúca ŠÚ, oddelenia školstva a mládeže 
                                                                                                                  MsÚ Banská Bystrica 


