
UZNESENIE č. 9 – 03/2010 AS VŠZaSP sv. ALŽBETY V BRATISLAVE zo dňa 26. 04. 2010 
 

 

Zásady výberového konania do funkcie vedúceho pracovníka na VŠZaSP sv. Alžbety 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracovníka vyhlasuje rektor VŠ po prerokovaní 

s Akademickým senátom VŠ. 

 

Funkčné obdobie vedúceho pracovníka je trojročné. Počet funkčných období je neobmedzený. 

 

Kandidovať do funkcie vedúceho pracovníka môže každý člen akademickej obce VŠ, ale aj odborníci 

z praxe alebo z iných VŠ, bez ohľadu na vek, národnosť, štátnu príslušnosť a náboženské vyznanie. 

Vítané sú návrhy kandidátov zo zahraničia. 

 

Kandidát do funkcie vedúceho pracovníka zašle žiadosť na Oddelenie ľudských zdrojov VŠ do 

siedmych dní od vyhlásenia výberového konania v dennej tlači a na webovej stránke VŠ, pričom 

zvýhodňujúcim kritériom pre prijatie žiadosti je akademický titul kandidáta docent alebo profesor. 

 

Výberové konanie do funkcie vedúceho pracovníka organizuje Výberová komisia, navrhnutá 

kancelárom VŠ a rektorom VŠ v zložení: dvaja volení zástupcovia pracoviska, dvaja volení 

zástupcovia AS VŠ a jeden volený zástupca Správnej rady VŠ.  

 

Členom Výberovej komisie nesmie byť rektor, prorektori, dekani a kandidáti. 

 

Dvoch členov Výberovej komisie za príslušné pracovisko volia pedagogickí zamestnanci príslušného 

pracoviska včítane interných doktorandov.  

Voľby sa konajú, ak je prítomných viac ako 50% pracovníkov. Ak nie je volebný zbor 

uznášaniaschopný, uskutočnia sa do tridsiatich minút ďalšie voľby bez ohľadu na počet oprávnených 

voličov. 

 

Na návrh Výberovej komisie rektor VŠ vymenuje do funkcie vedúceho pracovníka jedného 

z maximálne troch navrhnutých kandidátov do šesťdesiatich dní od doručenia návrhu. 

 

Týmto sa dopĺňa a upravuje v súlade s náležitými zákonmi SR UZNESENIE č. 4. – 04/2009 zo dňa 9. 

12. 2009, ktorým AS schválil návrh Zásad volieb vedúcich detašovaných pracovísk, ktorý predložil 

rektor VŠ.  

 

 

V Bratislave, 26. apríla 2010 

 

 

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., v.r.   prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., v.r. 

predsedníčka Akademického senátu   zriaďovateľ VŠ a predseda Pracovnej komisie 


