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Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia 

 
Rady školy pri Materskej škole – Óvoda Sídlisko Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta 

konaného v  Galante dňa: 27.01.2022 

v čase od 16.00 – 16.30 hod 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Priebeh a výsledky volieb do rady školy  
3. Predstavenie  nových členov rady školy 
4. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy 
5. Diskusia 
6. Uznesenie 
7. Záver 

1. Otvorenie 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy otvorila a všetkých prítomných privítala riaditeľka materskej školy 
Mgr.Elvíra Tarová. Novozvolení členovia rady školy boli oboznámení s úlohou a poslaním rady školy, ktoré 
vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z.z.,podľa § 24 a § 25 a vyhlášky č. 291/2004 Z.z. Pani riaditeľka 
poďakovala  za doterajšiu prácu v rade školy všetkým opakovane zvoleným členom rady školy a vyjadrila 
nádej na jej ďalšie smerovanie k efektivite a spokojnosti detí, rodičov a všetkých zamestnancov materskej 
školy v jej novom zložení na funkčné obdobie 2022 – 2026. 

 
2. Opis priebehu a výsledky volieb do rady školy 

 
Riaditeľka školy oboznámila všetkých prítomných s priebehom volieb členov do rady školy v zmysle 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších 
predpisov a na základe vyhlášky  MŠVVaŠ 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  a na 
základe výzvy zriaďovateľa materskej školy na uskutočnenie volieb členov Rady školy zo dňa 20.9. 2021 
riaditeľka školy vyhlásila voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie na termín 29. – 30.9. 2021. 
Rodičom boli zverejnené základné informácie pri vchode do materskej školy a na informačnej nástenke 
v materskej škole. 

Vo voľbách zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy, konaných dňa 30.9.2021 podľa 
priloženej zápisnice, boli zvolení:  

Mgr. Tatiana Saková (14 hlasov)                                 
Mgr. Lenka Pajtášová (13 hlasov) 
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Vo voľbách zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy, konaných dňa 30.9.2021podľa 
priloženej zápisnice, bola zvolená:  

Eva Bošáková (7 hlasov) 

Vo voľbách zástupcov rodičov detí školy do rady školy, konaných  dňa  29.9. – 30.9.2021podľa priloženej 
zápisnice, boli zvolení:  

MUDr. Lenka Hudeková (79 hlasov)                        
Mgr. Simona Molnárová (76 hlasov)                    
Marek Németh (74 hlasov)                               
Monika Legrand (69 hlasov)  

Volebné lístky z volieb zástupcov rodičov detí školy do rady školy, nie sú doložené k zápisnici 
z ustanovujúcej schôdze z dôvodu veľkého množstva (99 ks). Sú umiestnené k nahliadnutiu v archíve MŠ. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.12.2021 boli do rady školy delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa:  

PaedDr. Peter Černý, PhD.                     
PhDr. Marta Vajdová, MBA                              
Fridrich Psota                          
Ing. Juraj Srnka, PhD.   

Priebeh volieb je zaznamenaný v čiastkových zápisniciach z jednotlivých zložiek volebnej komisie z volieb 
do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda Sídlisko Sever, Česká 1453, 924 01 na funkčné obdobie 2022 – 
2026. 

Voľby prebehli bez problémov a v súlade s volebným poriadkom. 

 

3. Predstavenie nových členov rady školy 

Pani riaditeľka MŠ – Óvoda Sídlisko Sever , Mgr.Elvíra Tarová, predstavila všetkým prítomným 
novozvolených členov Rady školy pri Materskej škole – Óvoda Sídlisko Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta 
a zároveň predstavila kompletné zloženie rady školy:  

1. PaedDr. Peter Černý, PhD.                         
2. PhDr. Marta Vajdová, MBA                    
3. Fridrich Psota                            
4. Ing. Juraj Srnka, PhD                          
5. Mgr. Lenka Pajtášová  
6. Mgr. Tatiana Saková  
7. Eva Bošáková                                 
8. Mgr. Simona Molnárová                
9. Monika Legrand                           
10. MUDr. Lenka Hudeková                             
11. Marek Németh  
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Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom 
školy. 
 

4. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy 

Riaditeľka školy oboznámila členov rady školy s priebehom volieb a vyzvala ich k voľbám predsedu 
a podpredsedu rady školy.  

a) Predseda rady školy a podpredseda rady školy musia byť zvolení nadpolovičnou väčšinou počtu 
všetkých členov rady školy 

b) Forma hlasovania: tajné hlasovanie formou hlasovacieho lístka, kde môže každý uviesť kohokoľvek 
z členov za predsedu a kohokoľvek za podpredsedu. 

Z celkového počtu 11 členov sa volieb zúčastnilo  8 členov, jedna členka, p. Saková sa vopred ospravedlnila 
z dôvodu PN. Splnomocnila p. Pajtášovú hlasovaním vo veci voľby predsedu a podpredsedu RŠ. Pán 
poslanec Ing. Srnka je dlhodobo PN. 

Členovia rady školy odsúhlasili verejným hlasovaním pani riaditeľkou navrhnutých členov volebnej komisie 
zo zástupcov jednotlivých skupín zastúpených v RŠ.  

Zloženie volebnej komisie: predseda: Bošáková Eva 

členovia: Mgr. Molnárová Simona 

  Psota Fridrich 

Voľby predsedu:  

Hlasovanie za predsedu rady školy: 

1. Bošáková Eva – 0 hlasov 

2. PaedDr. Černý Peter, PhD. - 0 hlasov 

3.  MUDr. Hudeková Lenka - 0 hlasov 

4. Legrand Monika - 0 hlasov 

5. Mgr. Molnárová Simona - 0 hlasov 

6. Németh Marek – 1 hlas 

7. Mgr. Lenka Pajtášová – 8 hlasov 

8. Psota Fridrich - 0 hlasov 

9. Mgr. Saková Tatiana - 0 hlasov 

10. Ing. Srnka Juraj, PhD. - 0 hlasov 

11. PhDr. Vajdová Marta, MBA - 0 hlasov 

Za predsedu rady školy bola nadpolovičnou väčšinou zvolená Mgr. Lenka Pajtášová 

 

Voľby podpredsedu: 

Hlasovanie za podpredsedu rady školy: 

1. Bošáková Eva – 1 hlas 

2. PaedDr. Černý Peter, PhD. - 1 hlas 

3.  MUDr. Hudeková Lenka - 0 hlasov 

4. Legrand Monika - 0 hlasov 
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5. Mgr. Molnárová Simona - 1 hlas 

6. Németh Marek – 0 hlasov 

7. Mgr. Lenka Pajtášová – 0 hlasov 

8. Psota Fridrich - 0 hlasov 

9. Mgr. Saková Tatiana - 6 hlasov 

10. Ing. Srnka Juraj, PhD. - 0 hlasov 

11. PhDr. Vajdová Marta, MBA - 0 hlasov 

 
Za podpredsedu rady školy bola nadpolovičnou väčšinou zvolená Mgr. Tatiana Saková 

 

5. Diskusia 

Novozvolená predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov s termínom prvého riadneho zasadnutia 
15.2. 2022.  Dokumenty  k prerokovaniu na prvom riadnom zasadnutí  budú zasielané členom RŠ mailom, 
ktoré poskytli pri podpisovaní prezenčnej listiny ustanovujúceho zasadnutia. 
Pani Hudeková sa zaujímala o výsledky rokovaní ohľadom havarijného stavu kotolne na pozemku 
elokovaného pracoviska MŠ v Hodoch, ktorá ohrozuje zdravie a život detí navštevujúcich materskú školu. 
Pani riaditeľka podstúpila všetky možné kroky v komunikácii so zriaďovateľom, konkrétne pani Vaškovou, 
ktorá bola 14.12.2021 obzrieť budovu kotolne so zástupcom spoločnosti Stavomat s.r.o.. avšak o ďalšom 
postupe informácie ešte nemáme. Pomoc prisľúbil pán poslanec Černý, ktorý poprosil pani riaditeľku 
o dostupnú dokumentáciu, ktorú predloží na najbližšom rokovaní komisie školstva.  

6. Uznesenie 

Rada školy ukladá predsedovi rady školy: 

a) zapracovať do Štatútu rady školy návrhy a pripomienky členov rady školy 
b) vypracovať Plán zasadnutí rady školy 
c) vypracovať Plán práce rady školy 

 

7. Záver 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy ukončila Mgr. Elvíra Tarová, riaditeľka materskej školy. 
Poďakovala prítomným za účasť a vyslovila presvedčenie o dobrej spolupráci všetkých zainteresovaných. 

Vyhotovenie zápisnice zabezpečila riaditeľka materskej školy  

Mgr. Elvíra Tarová ................................    

 

V Galante 28.1.2022 

 

.......................................................     ..................................................... 

predseda rady školy       podpredseda rady školy  
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Prílohy:  

Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia členov Rady školy pri Materskej škole – Óvoda Sídlisko 
Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta zo dňa 27.1.2022 

Volebné lístky z voľby predsedu a podpredsedu rady školy zo dňa 27.1.2022 

Splnomocnenie člena rady školy k voľbe predsedu a podpredsedu rady školy zo dňa 27.1.2022 

Zápisnica z volieb zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy, konaných dňa 30.9.2021  

Prezenčná listina z volieb do rady školy pedagogických zamestnancov zo dňa 30.9.2021 

Volebné lístky z volieb do rady školy za pedagogických zamestnancov zo dňa 30.9.2021 

Súhlas s kandidatúrou za člena rady školy za pedagogických zamestnancov  

Zápisnica z volieb zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy, konaných dňa 30.9.2021  

Prezenčná listina z volieb do rady školy za nepedagogických zamestnancov zo dňa 30.9.2021 

Volebné lístky z volieb do rady školy za  nepedagogických zamestnancov zo dňa 30.9.2021 

Súhlas s kandidatúrou za člena rady školy za nepedagogických zamestnancov  

Zápisnica z volieb zástupcov rodičov žiakov školy do rady školy, konaných dňa 29.9.2021 - 30.9.2021   

Prezenčná listina z volieb do rady školy za rodičov detí zo dňa 29.9.2021 - 30.9.2021 

Volebné lístky z volieb do rady školy za rodičov nedoložené, sú umiestnené k nahliadnutiu v archíve MŠ, 
pre veľké množsvo. 

Súhlas s kandidatúrou za člena rady školy za rodičov  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.12.2021 

 

 

 

 

 
 


