AKADEMICKÝ SENÁT VYSOKEJ ŠKOLY
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. ALŽBETY n. o. v Bratislave
Na základe UZNESENIA č. 6.– 05/2016 zo dňa 08.12. 2016
AS Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. v Bratislave
vyhlásil voľbu rektora VŠ na obdobie rokov 2017-2020 s okamžitou platnosťou
dňom 12. decembra 2016 na deň 18. januára 2017 v budove Rektorátu VŠ,
Nám. 1. mája 1 v Bratislave. Voľby sa uskutočnia v rámci Ôsmeho
zasadnutia AS VŠZaSP sv. Alžbety.
Pri zachovaní Štatútu VŠ § 9 bod (3) Právo navrhovať kandidáta na funkciu
rektora má ktorýkoľvek člen akademickej obce VŠ. Právo navrhovať najviac
jedného kandidáta na funkciu rektora majú AS fakúlt, členovia akademického
senátu VŠ, rektor a dekani, a to spravidla z profesorov, ktorí sú členmi
akademickej obce VŠ boli predložené v zákonnej lehote AS návrhy v zmysle
UZNESENIA č. 7.– 05/2016 zo dňa 08.12. 2016 že návrhy kandidátov na
rektora treba predložiť doporučene alebo osobne v podateľni VŠ písomne (nie
emailom) členom volebnej komisie do 12. 1. 2017 do 13.00 hod. Volebná
komisia dostala nasledujúce návrhy v zmyslu vyššie uvedeného:
Navrhovateľka Anna Ondová: Navrhovaný prof. Vladimír Krčméry
Navrhovateľka Alexandra Stanová: Navrhovaný prof. Vladimír Krčméry
Navrhovateľka Milica Páleniková: Navrhovaný prof. Vladimír Krčméry
Navrhovaný kandidát s návrhom súhlasí.
V zmysle Štatútu VŠ § 9 bod (5) Pre účely voľby kandidáta na funkciu
rektora zriadi AS VŠ trojčlennú volebnú komisiu a zvolí jej predsedu.
Volebná komisia riadi a zabezpečuje vlastnú voľbu kandidáta na funkciu
rektora, určuje spôsob hlasovania, miesto voľby a vyhotovuje zápisnicu
o priebehu a výsledku voľby kandidáta na funkciu rektora, bola vymenovaná
volebná komisia v zložení: D
 aniel Dian, podpredseda AS a predseda

volebnej komisie; Monika Jankechová, podpredsedníčka AS
a členka volebnej komisie a Jozef Šuvada, člen AS a volebnej
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komisie.
Volebná komisia konštatuje, že návrhy na voľbu rektora boli zo strany
navrhovateľov splnené.
Rovnako bola splnená aj podmienka, aby navrhovaný s návrhom súhlasil.

Volebná komisia AS VŠZaSP sv. Alžbety konštatuje, že jediným
kandidátom na funkciu rektora na obdobie rokov 2017 – 2020 je

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. mult.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. (* 23. júl 1960, Bratislava) je slovenský
lekár,
vedec – odborník
na tropickú
medicínu, infektológiu, onkológiu,
vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a
zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Je
zriaďovateľom VŠZaSP sv. Alžbety. Bol viacnásobným rektorom a štatutárnym
zástupcom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave (2002). Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho
podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako
špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Profesor Krčméry je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií,
odborných článkov, prednáša na mnohých domácich i zahraničných
konferenciách a sympóziách. Plynule hovorí slovensky, anglicky, nemecky,
rusky, francúzsky a po taliansky.

Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian
podpredseda AS VŠZaSP sv. Alžbety a predseda volebnej komisie

Bratislava 16. januára 2017
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