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Zápisnica volebnej a mandátovej komisie Slovenskej rektorskej konferencie pre 

hlasovanie o dvoch kandidátoch na členov výkonnej rady  
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  

za Slovenskú rektorskú konferenciu 
 

1. Volebná a mandátová komisia v zložení: 
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (predseda) 
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (členka) 
doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (člen) 

pre hlasovanie o dvoch kandidátoch na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 
školstvo (ďalej len „agentúra“) konštatuje, že na hlasovaní je prítomných 30 členov SRK z celkového počtu 32. 
Podľa článku 4 ods. 2 štatútu Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) sa v prípade hlasovania o kandidátoch 
na členov výkonnej rady agentúry uplatňujú kuriálne hlasy pre rektorov súkromných vysokých škôl. Súhlas 
s návrhom dvoch kandidátov agentúry je platný, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne za každý návrh nadpolovičný 
počet členov SRK s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov z 26 členov.  
 
2. Pravidlá a počty platné spoločne pre všetky navrhovania a hlasovania 
Spôsob navrhovania kandidátov: osobné, verejné, zaslaním návrhu s odôvodnením a náležitosťami 
definovanými vo výzve prezídia SRK č. 93/2018 z 13. decembra 2018 a to poštou a elektronicky na email 
srk@srk.sk do 15. januára 2019. V prípade nesplnenia požiadaviek prezídium SRK nepredložilo taký návrh na 
hlasovanie SRK. Prezídium SRK predložilo 12 návrhov na kandidátov.  
 
Spôsob hlasovania: osobné, tajné, vhodením hlasovacieho lístka do urny, označovanie hlasovacieho lístka 
zakrúžkovaním najviac dvoch kandidátov alebo najviac jedného kandidáta  - meno a priezvisko; iný spôsob 
označenia hlasovacieho lístka spôsobuje neplatnosť hlasu. 
 
Nositeľmi kuriálnych hlasov rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl pre hlasovanie počas 87. 
zasadnutia SRK boli Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. a doc. PaedDr. 
Tomáš Lengyelfalusy, 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 hlasovacích lístkov s 
kladným hlasovaním 
 
3. Hlasovanie o dvoch kandidátoch SRK na členov výkonnej rady agentúry 
Volebná komisia konštatuje, že v 1. kole hlasovania bol:  
Počet prítomných členov SRK: 30 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 26 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
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Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
prítomní hlasovali nasledovne: 
 
prof. Ing. Milan Dado, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 9 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Fendek, PhD.  
Počet hlasov za kandidáta: 1 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 2 
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 4 
 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  
Počet hlasov za kandidáta: 1 
 
prof. Ing. Štefan Kozák, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 14 
 
prof. PhDr. Ondrej Mészároš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 4 
 
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 3 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 1 
 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 13 
 
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 1. kole hlasovania SRK zvolila prof. RNDr. René 
Matloviča, PhD. za prvého kandidáta na člena výkonnej rady agentúry.  
 
Následne predseda komisie požiadal prezidenta SRK o návrh postupu hlasovania o druhom kandidátovi, 
pretože výzva prezídia SRK č. 93/2018 neobsahovala ustanovenie, ktoré by riešilo vzniknutú situáciu. 
Prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. navrhol hlasovať v 2. kole len o návrhu s druhým najvyšším 
počtom hlasov. Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. predložila protinávrh, aby SRK v 2. kole hlasovala o ostatných 
jedenástich návrhoch, pričom člen SRK by mohol hlasovať najviac o jednom kandidátovi. Dr. h. c. prof. JUDr. 
Lucia Kurilovská, PhD. predložila druhý protinávrh, aby sa v 2. kole hlasovalo o dvoch návrhoch s najvyšším 
počtom hlasov. Prezident SRK dal hlasovať o prvom protinávrhu, aby SRK v 2. kole hlasovala o ostatných 
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jedenástich návrhoch, pričom člen SRK by mohol hlasovať najviac o jednom kandidátovi.  
➢ Prvý protinávrh bol jednomyseľne schválený 26 členmi SRK s hlasovacím právom. 

 
Volebná komisia konštatuje, že v 2. kole hlasovania bol:  
Počet prítomných členov SRK: 30 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 26 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
prítomní hlasovali nasledovne: 
 
prof. Ing. Milan Dado, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 11 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Fendek, PhD.  
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 1 
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. Ing. Štefan Kozák, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. PhDr. Ondrej Mészároš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 1 
 
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 1 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 12 
 
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 2. kole hlasovania SRK nezvolila kandidáta a prvý 
dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov postupujú do 3. kola hlasovania.  
 
Zasadnutie opustili dvaja rektori súkromných vysokých škôl, pričom počet členov s hlasovacím právom sa 
nezmenil.  
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Volebná komisia konštatuje, že v 3. kole hlasovania bol:  
Počet prítomných členov SRK: 28 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 26 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
prítomní hlasovali nasledovne: 
 
prof. Ing. Milan Dado, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 13 
 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 13 
 
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 3. kole hlasovania SRK nezvolila kandidáta a preto 
v 4. kole otvorí hlasovanie opäť o všetkých jedenástich kandidátoch, z ktorých člen SRK bude môcť 
zakrúžkovať najviac jedného.  
 
Volebná komisia konštatuje, že v 4. kole hlasovania bol:  
Počet prítomných členov SRK: 28 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 26 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 26 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
prítomní hlasovali nasledovne: 
 
prof. Ing. Milan Dado, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 12 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Fendek, PhD.  
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. Ing. Štefan Kozák, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
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prof. PhDr. Ondrej Mészároš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 0 
 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
Počet hlasov za kandidáta: 14 
 
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 4. kole hlasovania SRK zvolila prof. PaedDr. 
Vladimíra Patráša, CSc. za druhého kandidáta na člena výkonnej rady agentúry.  
 
Uznesenie 
Slovenská rektorská konferencia na svojom 87. zasadnutí, ktoré sa konalo 30. januára 2019 v Bratislave, schválila 
kandidatúru prof. RNDr. René Matloviča, PhD. a prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. na členov výkonnej rady 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
 
Prezident SRK predloží uvedené nominácie osobitným listom ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR do 
1. februára 2019.  
 
Bratislava 30. januára 2019 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 
 
Mená členov volebnej komisie:              Podpis: 
 
 
 
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.   ............................................................. 
                (predseda) 
 
 
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  ............................................................   
                      (členka) 
 
 
doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.    .............................................................   
                       (člen) 
 
 
 


