VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. ALŽBETY, n. o. v BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT

Predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislave, doc. MUDr. Mária
Mojzešová, PhD. v zmysle Štatútu VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. pred ukončením
funkčného obdobia AS VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. 2016 - 2020 dňom 30. januára
2020

vyhlasuje voľby do AS VŠZaSP sv. Alžbety, n. o.
a stanovuje ich konanie na 27.

februára 2020.

Na základe štatútu VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
§2
(1) Akademickú obec VŠ tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí
majú s vysokou školou uzavretý pracovný pomer a študenti.
(2 ) Akademická obec VŠ sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.
Zamestnaneckú časť akademickej obce vysokej školy tvoria členovia akademickej
obce VŠ, ktorí sú zamestnancami vysokej školy. Študentskú časť akademickej obce
VŠ tvoria členovia akademickej obce VŠ, ktorí sú študentami VŠ.

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety
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Zásady volieb do Akademického senátu
(1) Akademický senát VŠ (ďalej len „AS VŠ“) sa skladá z volených zástupcov
akademickej obce VŠ; má najmenej 15 členov, z toho 5 sú študenti.
(2) Akademický senát VŠ sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.
Členov zamestnaneckej časti akademického senátu VŠ volia v tajných voľbách
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce.
Členov študentskej časti akademického senátu VŠ volia v tajných voľbách
členovia študentskej časti akademickej obce.
Členom zamestnaneckej časti akademického senátu VŠ môže byť len člen
zamestnaneckej časti jej akademickej obce. Členom študentskej časti
akademického senátu vysokej školy môže byť len člen študentskej časti jej
akademickej obce.
(3) Funkcia člena akademického senátu VŠ je nezlúčiteľná s funkciou rektora,
prorektora, kvestora, dekana, prodekana a tajomníka fakulty.
(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu VŠ je štvorročné.
Čl. 3 Zásady volieb do senátu VŠ
(1) Voľby do senátu VŠ vyhlasuje jeho predseda a zabezpečuje ním zvolená
volebná komisia.
(2) Členov zamestnaneckej časti senátu VŠ volia v priamych tajných voľbách
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
Členov študentskej časti senátu VŠ volia v tajných voľbách členovia študentskej
časti akademickej obce fakulty.
(3) Do senátu VŠ sú zvolení tí kandidáti, ktorí v poradí po určený celkový
stanovený počet získali najvyšší počet hlasov; v prípade rovnosti hlasov rozhodne
žreb.
(5) Voľby sa konajú počas jedného dňa na VŠ tak, aby sa na určených
miestach mohlo voliť v danom dni najmenej tri hodiny.
Čl. 4 Volebné komisie
(1) Pre voľby do senátu VŠ sa zriaďuje trojčlenná volebná komisia.
Predsedu a ďalších dvoch členov volebnej komisie vymenúva a odvoláva senát
VŠ z členov zamestnaneckej časti akademickej obce a z členov študentskej časti
akademickej obce.
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Mená a priezviská predsedu a členov volebnej komisie sa bezodkladne
zverejnia po ich vymenovaní.
(3) Volebná komisia riadi a kontroluje priebeh volieb.
Čl. 6 Kandidáti
(1) Kandidovať do senátu VŠ môžu len tí zamestnanci a študenti, ktorí sú uvedení
na zoznamoch uvedených v čl. 5 ods. 2 a 3 týchto zásad.
(2) Kandidáta z radov oprávnených voličov za príslušnú časť akademickej obce
môže navrhnúť ľubovoľný člen tejto akademickej obce VŠ. Podmienkou
zaradenia kandidáta na listinu kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom.
(3) Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi volebnej komisie odo dňa,
ktorý nasleduje po dni zverejnení zoznamu oprávnených voličov a predkladanie
týchto návrhov sa končí dňom, ktorý predchádza zverejneniu kandidátnych listín.
(4) Predseda volebnej komisie najneskôr dva pracovné dni pred voľbami zverejní
kandidátne listiny.
Po dohode v AS toto vykoná predsedníčka AS.
(5) Listiny kandidátov obsahujú najmä meno a priezvisko kandidátov z radov
zamestnancov alebo študentov a ich základnú bližšiu identifikáciu.
(6) Volebná komisia zabezpečí prostredníctvom rektorátu tlač hlasovacích
lístkov. Hlasovacie lístky musia byť formálne rovnaké v zamestnaneckej aj
študentskej časti akademickej obce.
Po dohode v AS toto zaistí pre všetky volebné okrsky predsedníčka a
podpredseda AS
(7) Hlasovacie lístky obsahujú: údaje o čase a predmete volieb, poučenie o
spôsobe volieb a narábaní s hlasovacím lístkom počas nich, podpis predsedu
volebnej komisie - po dohode v AS volebné lístky podpisuje predsedníčka a
podpredseda AS , pečiatku VŠ - AS a zoznam kandidátov; vyhotovujú sa dva
druhy lístkov, osobitne pre študentskú časť a osobitne pre zamestnaneckú časť
akademickej obce.
Volebné lístky budú zaslané doporučene na mená predsedov volebných
komisií najneskôr do 25. februára 2020
Čl. 7 Priebeh volieb
(1) Volebná miestnosť alebo iný priestor určený na voľby musia byť upravené
tak, aby bola zachovaná možnosť tajného hlasovania (najmä tajnej úpravy
hlasovacieho lístku).
(2) Volič po preukázaní totožnosti volebnej komisii si v prípade, že sa nachádza
na zozname voličov, resp. ak sa preukáže, že by sa na tomto zozname mal
oprávnene nachádzať (o čom rozhodne volebná komisia), prevezme hlasovací
lístok a odoberie sa na vyhradené miesto pre úpravu hlasovacích lístkov.

3

(3) Volič zamestnaneckej časti akademickej obce upraví hlasovací lístok
označením najviac dvoch kandidátov z radov zamestnancov a hlasovací lístok
vhodí do urny. Ak volič označí nesprávne alebo označí viacerých kandidátov,
alebo ak označenie nie je možné jednoznačne rozpoznať, hlasovací lístok je
neplatný.
(4) Volič študentskej časti akademickej obce upraví hlasovací lístok označením
najviac jedného kandidáta z radov študentov a hlasovací lístok vhodí do urny. Ak
volič označí nesprávne alebo označí viac, než maximálny počet kandidátov, alebo
ak označenie nie je možné jednoznačne rozpoznať, hlasovací lístok je neplatný.
(5) Počas volebného aktu musia byť prítomní aspoň dvaja členovia volebnej
komisie.
Čl. 8 Výsledky volieb
(1) Po skončení volieb volebná komisia spočíta hlasy, hlasovacie lístky vloží
do obálok, osobitne pre zamestnaneckú časť a osobitne pre študentskú časť
akademickej obce, a zalepí ju.
Obe zalepené obálky s hlasovacími lístkami musia byť podpísané všetkými
členmi volebnej komisie na rozhraní prilepených častí obálok.
(2) Predseda volebnej komisie vyhotoví zápisnicu s výsledkami volieb, v ktorej
bez prepisovania okrem všeobecných údajov jasne uvedie počet odovzdaných
hlasovacích lístkov voličom, počet prijatých hlasovacích lístkov od voličov,
z toho počet platných prijatých hlasovacích lístkov a pri každom kandidátovi
počet získaných hlasov.
Zápisnicu podpíšu všetci členovia volebnej komisie, inak nie je platná.
Zápisnice s hlasovacími lístkami odošlú ešte v deň volieb doporučene do rúk
predsedníčky AS v Bratislave.
Zápisnicu aj v mailovom spracovaní odošlú na adresu predsedníčky
maria.mojzesova@fmed.uniba.sk a podpredsedu AS dnldian@gmail.com.
(3) Do senátu AS VŠZaSP sv. Alžbety za Fakultu zdravotníctva a sociálnych ved
sv. Ladislava v Nových Zámkoch a Inštitúty sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali
najviac hlasov v zmysle čl. 2 ods. 3 tohto vnútorného poriadku.
(4) Ak pri sčítaní hlasov dôjde k rovnosti hlasov na miestach rozhodujúcich pre
zvolenie kandidáta, o poradí sa rozhodne losovaním. Losovanie uskutoční
volebná komisia a výsledky zapíše do zápisnice o voľbách.
(5) Predseda volebnej komisie výsledky volieb vyhlási v najbližší pracovný deň
nasledujúci po dni konania volieb prostredníctvom úradnej vývesky dekanátu
fakulty a na WEB stránke fakulty.
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Po dohode na zasadnutí AS sa táto kompetencia dáva do rúk predsedníčky
AS.
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety
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Návrh kandidáta na zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave do
Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety na obdobie 2020-2024
Navrhovateľ*:.............................................................................................................................
(meno, priezvisko, tituly, pracovisko)
Adresa:.........................................................................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................
Za kandidáta na zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce do AS VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave za Ústav sociálnych vied a Ústav zdravotníckych disciplín v Bratislave na
obdobie 2020-2024
navrhujem:
Meno, priezvisko, tituly:...............................................................................................................
Bydlisko:.......................................................................................................................................
Pracovisko:....................................................................................................................................
Súhlasím so zverejnením môjho mena, ako navrhovateľa na zástupcu zamestnaneckej časti
akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety za Ústav sociálnych vied a
Ústav zdravotníckych disciplín v Bratislave na obdobie 2020-2024
Dátum:......................

..................................................................
podpis navrhovateľa

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou
Svojím podpisom potvrdzujem že súhlasím s mojou kandidatúrou na zástupcu
zamestnaneckej časti akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety za
Ústav sociálnych vied a Ústav zdravotníckych disciplín v Bratislave na obdobie 2020-2024.
V ............................................... dňa.......................
podpis navrhovaného*
Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi Volebnej komisie pre voľbu zástupcu
zamestnaneckej/študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv.
Alžbety Ústavu sociálnych vied a Ústavu zdravotníckych disciplín v Bratislave na obdobie
2017-2020 najneskôr do 15. februára 2020 do 12.hod.
* navrhovateľ aj navrhovaný musia byť členmi akademickej obce VŠZaSP sv. Alžbety.
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Návrh kandidáta na zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave do
Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety na obdobie 2020-2024
Navrhovateľ*:.............................................................................................................................
(meno, priezvisko, tituly, pracovisko)
Adresa:.........................................................................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................
Za kandidáta na zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce do AS VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave za /názov pracoviska/
................................................................................................................ na obdobie 2020-2024
navrhujem:
Meno, priezvisko, tituly:...............................................................................................................
Bydlisko:.......................................................................................................................................
Pracovisko:....................................................................................................................................
Súhlasím so zverejnením môjho mena, ako navrhovateľa na zástupcu zamestnaneckej časti
akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety za /názov pracoviska/
.............................................................................................................. na obdobie 2020-2024
Dátum:......................

..................................................................
podpis navrhovateľa

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou
Svojím podpisom potvrdzujem že súhlasím s mojou kandidatúrou na zástupcu
zamestnaneckej časti akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety/názov
pracoviska/ .............................................................................................na obdobie 2020-2024.
V ............................................... dňa.......................
podpis navrhovaného*
Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi Volebnej komisie pre voľbu zástupcu
zamestnaneckej/študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv.
Alžbety daného pracoviska najneskôr do 15. februára 2020 do 12.hod.
* navrhovateľ aj navrhovaný musia byť členmi akademickej obce VŠZaSP sv. Alžbety.
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Návrh kandidáta na zástupcu študentskej časti akademickej obce Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave do
Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety na obdobie 2020-2024
Navrhovateľ*:.............................................................................................................................
(meno, priezvisko, študent .........................................................................)
Adresa:.........................................................................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................
Za kandidáta na zástupcu študentskej časti akademickej obce do AS VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave za /názov fakulty, inštitútu, katedry, /
................................................................................................................ na obdobie 2020-2024
navrhujem:
Meno, priezvisko, tituly:...............................................................................................................
Bydlisko:.......................................................................................................................................
Pracovisko:....................................................................................................................................
Súhlasím so zverejnením môjho mena, ako navrhovateľa na zástupcu študentskej časti
akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety za /názov pracoviska/
.............................................................................................................. na obdobie 2020-2024
Dátum:......................

..................................................................
podpis navrhovateľa

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou
Svojím podpisom potvrdzujem že súhlasím s mojou kandidatúrou na zástupcu študentskej
časti akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety/názov pracoviska/
.............................................................................................na obdobie 2020-2024.
V ............................................... dňa.......................
podpis navrhovaného*
Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi Volebnej komisie pre voľbu zástupcu
zamestnaneckej/študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu VŠZaSP sv.
Alžbety daného pracoviska najneskôr do 15. februára 2020 do 12.hod.
* navrhovateľ aj navrhovaný musia byť členmi akademickej obce VŠZaSP sv. Alžbety.
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