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Zápisnica volebnej a mandátovej komisie Slovenskej rektorskej konferencie pre hlasovanie o návrhu  

na člena výberovej komisie pre výberové konanie na člena odvolacej komisie  
a výberovej komisie pre výberové konanie na kontrolóra 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,  
ktoré sa konalo na 88. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie  

dňa 26. apríla 2019 v Košiciach 
 
1. Volebná a mandátová komisia v zložení: 

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

• Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (členka) 

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

konštatuje, že na 88. zasadnutí SRK dňa 26. apríla 2019 v Košiciach je prítomných 23 členov SRK 
z celkového počtu 32 členov. Počet všetkých členov s hlasovacím právom je 23. SRK hlasuje o návrhu na 
člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie a výberovej 
komisie pre výberové konanie na kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 
 
Pravidlá a počty platné pre hlasovanie 
Spôsob hlasovania: osobné, tajné, vhodením do urny, označovanie hlasovacieho lístka zakrúžkovaním 
mena a priezviska vybraného kandidáta a označením voľby súhlasím, nesúhlasím, zdržiavam sa pri mene 
a priezvisku kandidáta; iný spôsob označenia hlasovacieho lístka spôsobuje neplatnosť hlasu. 
 
Nositeľmi kuriálnych hlasov za rektorky a rektorov súkromných vysokých škôl pre hlasovanie počas 88. 
zasadnutia SRK dňa 26. apríla 2019 v Košiciach sú v abecednom poradí: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., 
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, 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 
 
2. Hlasovanie o návrhu na nominovanie za člena výberových komisií  
1. kolo  
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 20 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 20 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 20 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 20 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
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Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
Počet kladných hlasov: 12 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Počet kladných hlasov: 8 
 
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že SRK nezvolila v 1. kole hlasovania svojho 
kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové konanie na člena odvolacej komisie a výberovej 
komisie pre výberové konanie na kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Do 
druhého kola hlasovania postúpil kandidát, ktorý mal viac kladných hlasov - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD. 
 
2. kolo  
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 20 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 20 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 20 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 16 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 4 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
Počet záporných hlasov: 2 
Počet zdržaní sa hlasovania: 1 
Počet kladných hlasov: 13 
 
Uznesenie 
SRK nevybrala na 88. zasadnutí SRK dňa 26. apríla 2019 v Košiciach člena  výberovej komisie pre výber 
člena odvolacej komisie a člena výberovej komisie pre výber kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo. Opakované hlasovanie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí SRK.  
 
V Košiciach 26. apríla 2019  
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 
Mená členov volebnej komisie:    Podpis: 
 
 
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.   ............................................................. 
                (predseda) 
 
 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  .............................................................   
                       (členka) 
 
 
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.   ............................................................. 
                  (členka) 


