
Voľby do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety 

súbežne s voľbami do Študentskej rady vysokých škôl  za 

študentskú časť akademickej obce 

Akademický senát VŠZaSP sv. Alžbety (ďalej AS) sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 

20. 1. 2015 uzniesol na základe Štatútu VŠZaSP sv. A. §6, bod 7, že vyhlasuje voľby piatich 

zástupcov študentskej časti akademickej obce do študentskej časti AS a voľby šiestich 

zástupcov študentskej časti akademickej obce VŠZaSP sv. A. do Študentskej rady 

vysokých škôl (ŠR VŠ). Voľby do oboch orgánov sa uskutočnia na pracoviskách VŠZaSP 

sv. A. v jeden rovnaký deň počas marca 2015. Študenti oslovených pracovísk budú voliť 

po jednom zástupcovi do študentskej časti AS a po jednom zástupcovi do ŠR VŠ (okrem 

Ústavu sociálnych vied v BA, ktorý bude voliť 2 zástupcov).  

AS doručí vedúcim pracovísk čisté volebné lístky (žlté pre voľby do študentskej časti AS a biele 

pre voľby do ŠR VŠ).  

Nasledovne uvádzame povinnosti vedúceho pracoviska, ako aj Volebnej komisie ohľadom 

predmetných volieb. 

Povinnosti vedúceho pracoviska: 

 vytvoriť trojčlennú Volebnú komisiu pre voľby do študentskej časti AS 

VŠZaSP sv. A. a do ŠR VŠ. Členmi komisie nech sú asistentka pracoviska 

(predseda Volebnej komisie) a 2 študenti 

 do 20. 2. 2015 poslať Akademickému senátu VŠZaSP sv. A. menný zoznam 

kandidátov na voľby do študentskej časti AS a do ŠR VŠ. AS následne dňa 

28. 2. 2015 zverejní prostredníctvom webovej stránky VŠZaSP sv. A. 

a nástenky AS. Tento menný zoznam kandidátov na voľby a zároveň aj 

dátum, miesto a čas konania volieb na svojom pracovisku 

Povinnosti Volebnej komisie na pracovisku: 

 dňa 30. 1. 2015 zverejniť dátum, čas a miesto konania volieb na webovej 

stránke svojho pracoviska i na nástenke svojho pracoviska 

 zostaviť menný zoznam študentov – voličov  

 zrealizovať právoplatné voľby 

- každý volič (študent) sa musí počas volieb preukázať svojim indexom.  

 do 15. 2. 2015 odovzdať menný zoznam kandidátov na voľby do 

študentskej časti AS s ich písomným súhlasom o kandidatúre. 

Kandidátom na voľby do AS a na voľby do ŠR VŠ môže byť iba člen 

študentskej časti akademickej obce VŠZaSP sv. A. (študent bakalárskeho, 

magisterského alebo doktorandského stupňa štúdia dennej alebo externej 

formy. 

 výsledky volieb (volebné lístky) doručiť Akademickému senátu VŠZaSP sv. 

A. – predsedkyni AS doc. MUDr. Márii Mojzešovej, PhD. (VŠZaSP sv. A., 

Nám 1. Mája 1, P.O.Box 104, 810 00 Bratislava)  

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 
predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety 
 

V Bratislave, 30. 1. 2015 


