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AKADEMICKÝ SENÁT  VYSOKEJ ŠKOLY	

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 	
sv. ALŽBETY n. o. v Bratislave 	
	

	

UZNESENIE č. 6.– 05/2016 zo dňa 08.12. 2016	

AS Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o.  v Bratislave  
na svojom riadnom zasadnutí 8. decembra  2016 bol oboznámený s listom 
rektora VŠZaSP sv. Alžbety prof. Mariána Karvaja zo dňa 6. decembra 2016, 
ktorým AS VŠZaSP sv. Alžbety oznamuje, že jeho trojročné funkčné obdobie 
konči 18. marca 2017. 	

AS preto v  zmysle Štatútu VŠ  § 9 Spôsob voľby kandidáta na rektora  bod 2:  
„Voľbu kandidáta na funkciu rektora vyhlasuje AS VŠ najmenej 30 dní pred 
uplynutím funkčného obdobia rektora“ dáva na vedomie, že s okamžitou 
platnosťou dňom 12. decembra 2017	

vyhlasuje voľbu rektora VŠZaSP sv. Alžbety. 	

Voľba rektora sa riadi Štatútom VŠ § 9 nasledujúcimi bodmi:   	

 (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.	
(4) Na zvolenie kandidáta na funkciu rektora je potrebná trojpätinová väčšina hlasov 
všetkých členov AS VŠ. V druhom kole voľby postačuje na zvolenie kandidáta na funkciu 
rektora nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS VŠ z dvoch kandidátov, ktorí získali 
v prvom kole najvyšší počet hlasov. Ak ani v druhom kole nezíska uchádzač potrebnú väčšinu 
hlasov, AS VŠ vyhlási do 30 dní novú voľbu kandidáta na funkciu rektora.	

 (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.	

(6) Zápisnica volebnej komisie obsahuje počet zúčastnených voličov, zoznam uchádzačov 
o kandidatúru na funkciu rektora, počet získaných hlasov, hlasov proti a  neplatných hlasov, 
počet vydaných hlasovacích lístkov a počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, 
konštatovanie, či bol alebo nebol zvolený kandidát na funkciu rektora a podpisy všetkých 
členov volebnej komisie. 
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(7) Výsledky voľby kandidáta na funkciu rektora zverejní predseda volebnej komisie AS 
VŠ do troch pracovných dní po jej skončení.	
(10) Zvoleného kandidáta na rektora navrhuje Správna rada VŠ prostredníctvom 
ministra školstva SR (ďalej len „minister“) prezidentovi na vymenovanie. 
	

AS VŠZaSP sv. Alžbety  v zmysle vyššie uvedeného uskutoční 
voľbu rektora VŠ  18.januára 2017.	

ZA: 8    Proti: 0   Zdržal sa: 0	

UZNESENIE č. 7.– 05/2016 zo dňa 08.12. 2016	

AS VŠZaSP sv. Alžbety oznamuje v zmysle Štatútu VŠZaSP sv. Alžbety, 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. 	

Adresa: AS VŠZaSP sv. Alžbety                                                                   
Nám. 1. mája 1                                                                                    
Bratislava 	

Návrhy dodané po tomto termíne nebudú brané do úvahy.	
 	
Návrh na voľbu kandidáta na funkciu rektora VŠ môže podať každý člen 
akademickej obce, tak zamestnaneckej ako aj študentskej, musí mať ako prílohu 
kandidátov písomný súhlas s kandidatúrou. Bez toho nie je možné akceptovať 
návrh. 	
ZA: 8    Proti: 0   Zdržal sa: 0	

UZNESENIE č. 8.– 05/2016 zo dňa 08.12. 2016	

Pre účely voľby kandidáta na funkciu rektora zriadi AS VŠZaSP sv. Alžbety 
trojčlennú volebnú komisiu a zvolí jej predsedu. Komisia skontroluje pravidlá 
na voľby. 	
	

Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian                    doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.	

podpredseda AS VŠZaSP sv. Alžbety     predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety	
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AKADEMICKÝ SENÁT  VYSOKEJ ŠKOLY	

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 	
sv. ALŽBETY n. o. v Bratislave 	
	

	

§ 6 Akademický senát VŠ (1)Akademický senát VŠ (ďalej len „AS VŠ“) sa 
skladá z volených zástupcov akademickej obce VŠ; má najmenej 7 členov, 
z toho 2 sú študenti.	

Stav k 12. decembru 2016	
Členovia AS VŠZaSP sv. Alžbety oprávnení voliť rektora VŠZaSP sv. 
Alžbety:	

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS 	

PhDr. Alžbeta Čuríková, PhD.                                                                                                  
Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian                                                                                                
PhDr. Alica Galbavá                                                                                             
PhDr. Zuzana Nagy Gažová                                                                                                 
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.                                                                                                     
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.                                                                                 
PhDr. Anna Murgová, PhD.                                                                                               
RNDr. Mgr. Milica Páleniková                                                                                          
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.	

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS                                                                                                    
Juraj Bago                                                                                                                                                                 
Simona Bartková                                                                                                                     
Jana Iglarčíková                                                                                                                  
Jaroslava Kubačková                                                                                                               
Ing. Janka Pavlovičová  Ivašková	

 (4) Na zvolenie kandidáta na funkciu rektora je potrebná trojpätinová 
väčšina hlasov všetkých členov AS VŠ.   	

V druhom kole voľby postačuje na zvolenie kandidáta na funkciu rektora 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS VŠ z dvoch kandidátov, ktorí 
získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.  	
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AKADEMICKÝ SENÁT  VYSOKEJ ŠKOLY	

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 	
sv. ALŽBETY n. o. v Bratislave 	
	

	

AS VŠZaSP sv. Alžbety vydáva úpravy o predložení návrhov na kandidatúru na 
miesto rektora VŠ. 	

1. Návrh môže podať každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce VŠ 
s platnou pracovnou zmluvou v čase konania voľby rektora VŠ.  
Návrh môže podať aj každý člen študentskej obce VŠ, ktorý je aktuálne 
študentom VŠ.	

2. Kandidačná listina musí mať nasledujúce údaje: 
Titul, meno a priezvisko, pracovné zaradenie na VŠ	
Čestne prehlasujem, že mám v čase podávania návrhu a konania volieb 
rektora VŠ platnú pracovnú zmluvu na VŠZaSP sv. Alžbety (som 
študentom VŠZaSP sv. Alžbety).	
Za kandidáta na funkciu rektora VŠZaSP sv. Alžbety navrhujem 
.......................................................................................................................	
( navrhovaný nemusí byť zamestnancom VŠ).	
	

V ........................ dňa ...............                      podpis	
Zároveň prikladám aj písomný súhlas navrhovaného kandidáta na funkciu 
rektora VŠ, že s nomináciou súhlasí. 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


