
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 rodičov detí dňa 29.9. - 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 , 29.9. - 30.9.2021, 7.00 – 8.00 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) 

Zabezpečenie účasti oprávnených voličov:  

Rodičia boli triednymi učiteľmi informovaní o mieste a termíne konania volieb. Rodičia 

detí účasť vo voľbách potvrdili podpisom na prezenčnej listine. 

Tvorba kandidátskej listiny:  

Na kandidátsku listinu boli zapísaní rodičia detí, ktorí prejavili záujem pracovať v rade 

školy a o tejto skutočnosti informovali triednu učiteľku. Navrhnutí kandidáti boli oslovení, 

súhlasili s kandidatúrou. Hlasovací lístok tvorili mená navrhnutých  a prihlásených kandidátov.  

Opis priebehu konania volieb:  

Rodičia pri tajnej voľbe uplatnili jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole. Voliči 

boli informovaní o spôsobe hlasovania: na hlasovacom lístku mohli označiť zakrúžkovaním 

poradového čísla štyroch kandidátov. Na priebeh volieb dohliadala volebná komisia, so 

začiatkom o 7.00  a ukončila ich o 8.00 hod. 

 

 



Výsledky volieb: 

počet oprávnených voličov: 153 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  99                    

počet platných hlasovacích lístkov:  98        

počet neplatných hlasovacích lístkov:  1     

 

Poradie kandidátov:  

 

1. MUDr. Hudeková L. (79 hlasov)  

2. Mgr. Molnárová S. (76 hlasov)  

3. Németh M. (74 hlasov)  

4.  Legrand M. (69 hlasov)  

5. Mešťáneková N. (35 hlasov)  

6. Laššú M. (33 hlasov)  

7. Gál J. (21 hlasov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rodičov detí  zvolení nasledovní kandidáti:  

1. MUDr. Hudeková L. (79 hlasov)  

2. Mgr. Molnárová S. (76 hlasov)  

3. Németh M. (74 hlasov)  

4.  Legrand M. (69 hlasov)  

 

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 

 


