Zápisnica volebnej a mandátovej komisie Slovenskej rektorskej konferencie pre
vyjadrenie sa Slovenskej rektorskej konferencie k
návrhu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
na 85. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie dňa 11. októbra 2018 v Prešove
1. Volebná a mandátová komisia v zložení:
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (predseda)
• Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (členka)
• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (člen)
pre vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) k návrhu ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR č. 2018/12003:1-15A0 zo 4. septembra 2018 na vymenovanie
podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („Akreditačná komisia) podľa
§ 81 ods. 2 v spojení s § 107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konštatuje, že na 85. zasadnutí
SRK dňa 11. októbra 2018 v Prešove je prítomných 20 členov SRK z celkového počtu 32, pričom
všetci majú hlasovacie právo.
SRK sa vyjadruje k návrhu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie
prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. za podpredsedu Akreditačnej komisie.
2. Pravidlá a počty platné pre hlasovanie
Spôsob hlasovania: osobné, tajné, vhodením do urny, označovanie hlasovacieho lístka
zakrúžkovaním voľby súhlasím, nesúhlasím, zdržiavam sa pri mene a priezvisku kandidáta; iný
spôsob označenia hlasovacieho lístka spôsobuje neplatnosť hlasu.
Nositeľmi kuriálnych hlasov rektorov súkromných vysokých škôl pre hlasovanie počas 85.
zasadnutia SRK 11. októbra 2018 v Prešove sú menovite doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy,
PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Počty platné spoločne pre všetky hlasovania:
Počet všetkých členov SRK: 32
Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom: 26
Minimálny požadovaný počet prítomných členov s hlasovacím právom pre splnenie podmienky
uznášaniaschopnosti: 14
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 14 platných odovzdaných
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hlasovacích lístkov s kladným hlasovaním
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 20
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 19
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 19
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 19
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0
3. Hlasovanie o návrhu na vymenovanie za podpredsedu Akreditačnej komisie
prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc.
Počet záporných hlasov: 0
Počet zdržaní sa hlasovania: 0
Počet kladných hlasov: 19
Uznesenie
Slovenská rektorská konferencia vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR na vymenovanie prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. za podpredsedu
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
V Prešove 11. októbra 2018

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová
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