Zápisnica volebnej a mandátovej komisie Slovenskej rektorskej konferencie o
voľbe prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
na funkčné obdobie od 22. augusta 2019 do 21. augusta 2021
1. Volebná a mandátová komisia v zložení:
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (predseda)
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. (člen)
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (členka)
organizuje voľbu prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) na funkčné obdobie od
22. augusta 2019 do 21. augusta 2021 a konštatuje, že na voľbe je prítomných 28 členov SRK z celkového
počtu 32. Podľa čl. 4 ods. 2 štatútu SRK o voľbe a odvolaní prezidenta SRK a viceprezidentov SRK hlasujú
všetci členovia SRK, ktorí sú prítomní. Voľba a odvolanie prezidenta SRK a viceprezidentov SRK je platné,
ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK, t. j. min. 17 členov.
2. Pravidlá a počty platné spoločne pre všetky navrhovania a hlasovania
Spôsob navrhovania kandidátov: osobné, tajné, vypísaním mena a priezviska kandidáta na návrhovom
lístku, vhodením do urny; iný spôsob označenia návrhového lístka spôsobuje neplatnosť hlasu.
Spôsob hlasovania: osobné, tajné, označovanie hlasovacích lístkov zakrúžkovaním mena a priezviska,
vhodením do urny; iný spôsob označenia hlasovacieho lístka spôsobuje neplatnosť hlasu.
Počty platné spoločne pre všetky hlasovania:
Počet všetkých členov SRK: 32
Minimálny požadovaný počet prítomných členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 17
Počet prítomných členov: 28
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 17 platných odovzdaných hlasovacích lístkov s
kladným hlasovaním
3. Návrhy kandidátov na funkciu prezidenta SRK
Volebná a mandátová komisia vydala 28 prítomným členom 28 návrhových lístkov. Ôsmi členovia SRK
neodovzdali návrhový lístok, ostatných 20 odovzdaných návrhových lístkov bolo platných. Prítomní
členovia SRK navrhli na funkciu prezidenta SRK menovaných (poradie od najvyššieho počtu hlasov):
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. - 14 hlasov;
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – 2 hlasy;
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – 1 hlas;
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – 1 hlas;
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – 1 hlas;
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – 1 hlas.
Kandidatúru na prezidenta SRK prijal Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Kandidatúru na prezidenta SRK
neprijali prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa poďakoval za podporu a predniesol svoje programové vyhlásenie.
Následne bola otvorená diskusia členov SRK s kandidátom, v rámci ktorej odpovedal na vznesené otázky
a po ktorej nasledovalo hlasovanie.
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Do diskusie sa zapojili (v abecednom poradí): prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,
Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. , Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., Dr. h. c.
prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
4. Hlasovanie o kandidátovi na voľbu prezidenta SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
1. kolo
Volebná komisia konštatuje, že v 1. kole voľby prezidenta SRK bol:
počet vydaných hlasovacích lístkov: 28
počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 28
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 28
počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0
počet kladných hlasov: 21
počet zdržaní sa hlasovania: 7
Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
na dvojročné funkčné obdobie od 21. augusta 2019 bol potrebným počtom hlasov v zmysle štatútu
Slovenskej rektorskej konferencie zvolený v prvom kole voľby Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Novozvolený prezident SRK sa poďakoval za získané hlasy a vyjadril záujem o spoluprácu so všetkými
členmi SRK.
Uznesenie
Na 89. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) dňa 6. júna 2019 v Bratislave bol za prezidenta
SRK v súlade so štatútom SRK na prvé dvojročné funkčné obdobie od 22. augusta 2019
do 21. augusta 2021 zvolený Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene.
Bratislava 6. júna 2019
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová
Mená členov volebnej komisie:
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