
Materská škola – Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta 
 

Zápisnica 
z volieb členov Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Sídl. Sever,                           

Česká 1453, 924 01 Galanta 

za pedagogických zamestnancov 30. 9. 2021 

 

Zloženie volebnej komisie: predseda: Zuzana Adamkovičová            

    členovia: Miroslava Drahošová, Veronika Takácsová 

Miesto, dátum, čas konania volieb: Materská škola – Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453,  

924 01 Galanta , 30.9.2021, o 16.30 hod 

Voľby členov do rady školy sa konali na základe výzvy na vykonanie voľby členov 

rady škôl a školských zariadení  zo strany zriaďovateľa mesta Galanta. 

Termín konania volieb bol zverejnený vo vnútorných priestoroch MŠ (nástenka). 

Prítomní: podľa Prezenčnej listiny (Príloha zápisnice) 

Tvorba kandidátskej listiny 

Jednotliví pedagogickí zamestnanci boli oslovení s možnosťou kandidatúry za člena 

rady školy. Svoj súhlas resp. nesúhlas s kandidatúrou za člena rady školy vyjadrili svojím 

podpisom. Následne boli ako kandidáti uvedení na hlasovacom lístku. 

 

Program:  

Ø Otvorenie zasadnutia  

Ø Voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov 

Ø Vyhlásenie výsledkov volieb 

Ø Záver 

 

Otvorenie zasadnutia 

Na základe výzvy a poverenia zriaďovateľa iniciovala riaditeľka MŠ Mgr. Elvíra 

Tarová vznik volebnej komisie pre voľbu pedagogických zamestnancov do rady školy. Voľby 

zvolala a zasadnutie otvorila riaditeľka Materskej školy – Óvoda,    Sídl. Sever, Česká 1453, 

924 01 Galanta Mgr. Elvíra Tarová.    

Dňa 30.9.2021 o 16.30 hod. sa v priestoroch jedálne Materskej školy – Óvoda,         

Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta konali voľby členov rady školy za pedagogických 

zamestnancov.  

 

 

 



Voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov 

 Všetci prítomní pedagogickí zamestnanci (viď. Prezenčná listina) v prítomnosti 

volebnej komisie označili tajnou voľbou spôsobom krúžkovania 2 členov vybraných zo 4 

možných kandidátov uvedených na predložených volebných lístkoch.   

 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

počet oprávnených voličov: 16 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 16 

počet platných hlasovacích lístkov: 16                                                                                  

počet neplatných hlasovacích lístkov: 0    

 

 Poradie kandidátov: 

1. Mgr. Saková T.  (14 hlasov)                           

2. Mgr. Pajtášová L. ( 13 hlasov)                                                                                                                 

3. Bičanová M. (3 hlasy)  

4. Bc. Dinušová E. (2 hlasy) 

 

Záver 

 Na základe výsledkov volieb vyhlásila predsedkyňa volebnej komisie, že vo voľbách 

členov Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta                            

boli za pedagogických zamestnancov zvolení nasledovní kandidáti:  

Mgr. Tatiana Saková (s počtom hlasov 14) 

Mgr. Lenka Pajtášová (s počtom hlasov 13) 

 

Zapísal: Slišková Mária 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

  Volebné lístky 

   Písomný súhlas volených kandidátov  

 

V Galante, dňa 1.10.2021  

 

Členovia volebnej komisie: 

 

_________________   _________________   ________________ 

Zuzana Adamkovičová   Miroslava Drahošová  Veronika Takácsová 


