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VYHLÁSENIE VOLIEB 

 

do Rady školy pri  MŠ Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou 

 

V zmysle zákona 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  a na základe ukončenia 

volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri  MŠ Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou 

riaditeľka  školy vyhlasuje voľby do rady školy pre funkčné obdobie 2021 – 2025. 

  

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004  Radu školy tvoria : 

 

- 1  zástupca  pedagogických zamestnancov, 

- 1 zástupca  nepedagogických zamestnancov, 

- 2 zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi detí  školy, 

- 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa. 

 

 

 

Písomne vyjadrený záujem rodičov detí školy kandidovať do rady školy je potrebné doručiť osobne, e-

mailom a riaditeľke  školy najneskôr v termíne do 12.5.2021 

Voľby členov rady školy – zástupcov rodičov detí,  sa uskutočnia dňa 14.5.2021 od 6,30 do 8.00 hod.  

prezenčnou formou v exteriéri školy z dôvodu mimoriadnej situácie a dodržania platných 

protiepidemiologických opatrení. 

 

 

Volebná komisia: 

1. Katarína Dózsická 

2. Kristína Fiďmiková 

 

 

 

 

Mgr. Viera Lukácsová 

   Riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 



MATERSKÁ ŠKOLA, HVIEZDOSLAVOVA 17,  045 01  MOLDAVA NAD BODVOU 

 

 

    tel: 055\4602047                                                                      e-mail: mshviezdoslavovamo@gmail.com                 
mob: 0917 633135                                                                          web: ms-hviezdoslavova.eu 

 

 

 

 

 
 

VYHLÁSENIE VOLIEB 

 

do Rady školy pri  MŠ Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou 

 

V zmysle zákona 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  a na základe ukončenia 

volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri  MŠ Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou 

riaditeľka  školy vyhlasuje voľby do rady školy pre funkčné obdobie 2021 – 2025. 

  

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004  Radu školy tvoria:  

- 1  zástupca  pedagogických zamestnancov, 

- 1 zástupca  nepedagogických zamestnancov, 

- 2 zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi detí  školy, 

- 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa. 

 

Písomne vyjadrený záujem pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov kandidovať do 

rady školy je potrebné doručiť osobne, e-mailom  riaditeľke školy najneskôr v termíne do 12.5.2021 

Voľby členov rady školy pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia 

dňa 14.5.2021   od 12,30 hod. do 13.00 hod.  osobnou účasťou. 

 

 

 

Volebná komisia 

1. Valéria Hodermarská 

2. Ildikó Takácsová 

 

 

 

 

Mgr. Viera Lukácsová 

   Riaditeľka 


