Zápisnica volebnej a mandátovej komisie Slovenskej rektorskej konferencie o
voľbe viceprezidentky/viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 30. januára 2021
1. Volebná a mandátová komisia v zložení:
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (predseda)
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (členka)
doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (člen)
pre voľbu viceprezidentky/viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) na funkčné obdobie
od 1. februára 2019 do 30. januára 2021 konštatuje, že na voľbe je prítomných 26 členov SRK z celkového
počtu 32. V prípade voľby a odvolania prezidenta a alebo viceprezidenta SRK majú všetci členovia SRK
hlasovacie právo. Voľba a odvolanie prezidenta SRK a viceprezidentov SRK je platné, ak sa v hlasovaní
vyjadrí kladne nadpolovičný počet členov SRK s hlasovacím právom, ktorými sú v tomto prípade všetci
členovia SRK, t. j. min. 17 členov.
2. Pravidlá a počty platné spoločne pre všetky navrhovania a hlasovania
Spôsob navrhovania kandidátov: osobné, tajné, vhodením do urny, vypísaním mena a priezviska
kandidáta v návrhovom lístku; iný spôsob označenia návrhového lístka spôsobuje neplatnosť hlasu.
Spôsob hlasovania: osobné, tajné, vhodením do urny, označovanie hlasovacích lístkov zakrúžkovaním
mena a priezviska alebo výrazu súhlasím alebo nesúhlasím alebo zdržiavam sa hlasovania; iný spôsob
označenia hlasovacieho lístka spôsobuje neplatnosť hlasu.
Počty platné spoločne pre všetky hlasovania:
Počet všetkých členov SRK: 32
Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom: 32
Minimálny požadovaný počet prítomných členov s hlasovacím právom pre splnenie podmienky
uznášaniaschopnosti: 17
Počet prítomných členov: 26
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 17 platných odovzdaných hlasovacích lístkov s
kladným hlasovaním
3. Návrhy členov na funkciu viceprezidentky/viceprezidenta SRK
Volebná a mandátová komisia vydala 26 prítomným členom 26 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 26
hlasovacích lístkov, z ktorých bolo po odovzdaní platných 21 hlasovacích lístkov, 5 členovia sa zdržali
hlasovania. Prítomní členovia SRK navrhli na funkciu viceprezidentky/viceprezidenta SRK menovaných
(poradie od najnižšieho počtu hlasov):
• doc. Mária Heinzová, ArtD. – 1 hlas;
• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – 1 hlas;
• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – 2 hlasy;
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. – 2 hlasy;
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•
•

Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – 4 hlasy;
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – 11 hlasov

Kandidatúry na viceprezidentku/viceprezidenta SRK sa vzdali doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. , doc.
Mária Heinzová, ArtD., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Kandidatúru prijali Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
4. Hlasovanie o kandidátke/kandidátovi na funkciu viceprezidentky/viceprezidenta SRK
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že do 1. kola voľby idú dvaja kandidáti. Kandidátka
a kandidát dostali priestor predniesť svoj volebný program. Následne sa konalo 1. kolo hlasovania
o viceprezidentke/viceprezidentovi SRK.
1. kolo
Volebná komisia konštatuje, že v 1. kole voľby bol:
počet prítomných členov SRK: 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:
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Počet hlasov za kandidátku: 13
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Počet hlasov za kandidáta: 13
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 1. kole voľby nebol nikto zvolený a oznámil
konanie 2. kola voľby, do ktorého postúpili obaja kandidáti.
2. kolo
Volebná komisia konštatuje, že v 2. kole voľby bol:
počet prítomných členov SRK: 26
počet vydaných hlasovacích lístkov: 26
počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 26
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 26
počet hlasov za: 25
počet hlasov zdržal sa: 1
prítomní hlasovali nasledovne:
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Počet hlasov za kandidátku: 11
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Počet hlasov za kandidáta: 14
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 2. kole voľby nebol nikto zvolený a oznámil
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konanie 3. kola voľby, do ktorého postúpil kandidát s vyšším počtom hlasov.
3. kolo
Volebná komisia konštatuje, že v 3 . kole voľby bol:
počet prítomných členov SRK: 26
počet vydaných hlasovacích lístkov: 26
počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 26
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 24
počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 2
prítomní hlasovali nasledovne:
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
za - 16 hlasov,
proti - 6 hlasov,
zdržali sa - 2 hlasy.
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že viceprezidentka/viceprezident SRK na obdobie
od 1. februára 2019 do 30. januára 2021 nebol zvolený ani v 3. kole. Vzhľadom na časovú tieseň prítomní
aklamačne súhlasili, že voľby viceprezidentky/viceprezidenta SRK počas 87. zasadnutia SRK budú
ukončené. Nové voľby sa uskutočnia na najbližšom zasadnutí SRK, 88. zasadnutie SRK je plánované na
25. a 26. apríla 2019 v Košiciach.
Bratislava 30. januára 2019
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

Mená členov volebnej komisie:

Podpis:

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
(predseda)

.............................................................

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
(členka)

............................................................

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
(člen)

.............................................................
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