AKADEMICKÝ SENÁT VYSOKEJ ŠKOLY
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. ALŽBETY n. o. v Bratislave

AS Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. v
Bratislave oznamuje, že 26. júna 2020 sa uskutoční Tretie zasadnutie AS
VŠZaSP sv. Alžbety n.o.
Hlavným bodom rokovania je výber kandidáta na rektora VŠ.
§ 9 Spôsob voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho
odvolanie
(1) Kandidáta na funkciu rektora volí AS VŠ tajným hlasovaním na obdobie 4
rokov.
(2) Voľbu kandidáta na funkciu rektora vyhlasuje AS VŠ najmenej 30 dní pred
uplynutím funkčného obdobia rektora.
(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.
(7) Výsledky voľby kandidáta na funkciu rektora zverejní predseda volebnej
komisie AS VŠ do troch pracovných dní po jej skončení.
ministra školstva SR (ďalej len „minister“) prezidentovi na vymenovanie
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UZNESENIE č. 1.–02/2020 zo dňa 29. 05. 2020
AS VŠZaSP sv. Alžbety n. o. na základe Štatútu VŠZaSP sv. Alžbety n. o.
vyhlasuje voľbu rektora VŠ. Konkrétny termín voľby v AS sa oznámi 20.
júna 2020.
Zároveň oznamuje v zmysle Štatútu VŠZaSP sv. Alžbety, že návrhy kandidátov
na rektora treba predložiť do 15. júna. 2020 do 13.00 hod.
ZA: 13

Proti: 0

Zdržal sa: nehlasovali do termínu: 5

Pre účely voľby kandidáta na funkciu rektora zriadi AS VŠ trojčlennú volebnú
komisiu a zvolí jej predsedu. Predsedníčka AS navrhla troch členov AS na
volebnú komisiu:
Mgr. Mgr. ThLic. Dian Daniel, za predsedu volebnej komisie
Mgr. Dancákova Monika, za členku volebnej komisie
PhDr. Pešková Tóthová Monika, za členku volebnej komisie

UZNESENIE č. 2.–02/2020 zo dňa 29. 05. 2020
Voľba komisie sa uskutočnila na druhom zasadnutí AS VŠZaSP sv. Alžbety per
rolam dňa 29. mája 2020. AS zvolil volebnú komisiu v zložení: Daniel Dian,
Monika Dancáková a Monika Pešková Tóthová.
ZA: 13

Proti: 0

Zdržal sa: nehlasovali do termínu: 5

UZNESENIE č. 3.–02/2020 zo dňa 29. 05. 2020
AS zvolil hlasovaním per rolam za predsedu volebnej komisie Daniela Diana
ZA: 13

Proti: 0

Zdržal sa: nehlasovali do termínu: 5

UZNESENIE č. 4.–02/2020 zo dňa 29. 05. 2020
AS VŠ prijal rozhodnutie, že návrhy kandidátov na rektora treba predložiť
doporučene alebo osobne v podateľni VŠ písomne (emailom oznámiť
predsedovi volebnej komisie) členom volebnej komisie do 15. 6. 2020 do 13.00
hod. Navrhovaný kandidát musí s návrhom súhlasiť podpisom na listine
navrhovateľa.
ZA: 13

Proti: 0

Zdržal sa: nehlasovali do termínu: 5
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Na základe dvoch doručených listín ( prof. Vladimír Krčméry a spoločný návrh
doc. Márie Mojzešovej a Danielom Dianom) v danom termíne do 15. júna 2020
AS konštatuje, že za kandidáta na funkciu rektora VŠZaSP sv. Alžbety bol
navrhnutý
Dr. h. c. prof. MUDr Juraj Benca, PhD. MPH.
Menovaný obe listiny podpísal, čím dal súhlas s jeho kandidatúrou.
Členovia AS VŠZaSP sv. Alžbety oprávnení voliť rektora VŠZaSP sv.
Alžbety:
Členovia AS zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety, n. o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

prof. PhDr. Bielová Mária, PhD.
Mgr. Ing. Barillová Anna, PhD.
PhDr. Miroslava Bednáriková,, PhD.
Mgr. Dancákova Monika
Mgr. Mgr. ThLic. Dian Daniel
doc. PhDr. Libová Ľubica, PhD.
prof. Dr. Luliak Milan, PhD.
doc. MUDr. Mojzešová Mária, PhD.
PhDr. Murgová Anna, PhD.
RNDr. Mgr. Páleniková Milica, PhD.
prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD., MPH. MBA.
prof. PaedDr. PhDr., ThDr. Tománek Pavol, PhD., MPH, MBA.

Členovia AS študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety, n. o.:
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PhDr. Nagy Gažová Zuzana
Kmiť Igor
Kováčiková Dominika
PhDr. Pešková Tóthová Monika
Papp Oto
Miroslava Sobolová

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

Bratislava 20. júna 2020
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