
 

 

 

 

Zápisnica volebnej a mandátovej komisie Slovenskej rektorskej konferencie o 

hlasovaní SRK o nominácii na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo (VTC) 

 

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 hlasovanie SRK o nominácii na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo konštatuje, že na voľbe je prítomných 29 členov SRK z celkového počtu 31. 

Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičná väčšina prítomných 

členov SRK, t. j. min. 15 členov za. Hlasovanie sa koná dištančnou formou (VTC) na platforme 

Heliosvoting.org, príslušné záznamy o hlasovaniach sú uložené na sekretariáte. Informácie 

o počtoch spoločných pre všetky hlasovania a o individuálnych hlasovaniach korešpondujú 

s požiadavkami štatútu SRK a rokovacieho poriadku SRK v podmienkach dištančného 

hlasovania.  

 

2. Pravidlá a počty platné spoločne pre všetky navrhovania a hlasovania 

Spôsob navrhovania kandidátov: písomne do 15. 1. 2021 v súlade s výzvou č. 68/2020 a jej 

dodatkom. 

 

Spôsob hlasovania: osobné, tajné, dištančne prostredníctvom aplikácie Heliosvoting.org. 

 

Počty platné spoločne pre všetky hlasovania: 

Počet všetkých členov SRK: 31 

Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom: 31 

Minimálny požadovaný počet prítomných členov s hlasovacím právom pre splnenie podmienky 

uznášaniaschopnosti: 16 

Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 15 platných odoslaných 

(odovzdaných) hlasovacích lístkov s kladným hlasovaním 

 

3. Návrhy nominácií  

Prezídium SRK obdržalo do 15. 1. 2021 (rozhodujúci bol dátum odoslania na pošte) dva návrhy 

kandidátov na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

(abecedné poradie): 

• MUDr. Ljuba Bacharová, DrSc., MBA  

• prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 

 

4. Hlasovanie o nomináciách  

Prezídium SRK vyhodnotilo súlad oboch predložených nominácií so zákonnými požiadavkami 

a na hlasovanie členom SRK predložilo obe nominácie. Predseda volebnej a mandátovej 

komisie konštatoval, že v 1. kole hlasovania budú členovia SRK hlasovať o dvoch nomináciách 

a následne dal pokyn k začiatku dištančného hlasovania. 
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1. kolo 

Volebná komisia konštatuje, že v 1. kole hlasovania bol:  

počet prítomných členov SRK: 29 

počet (vydaných) hlasovacích lístkov: 29 

počet odoslaných (odovzdaných) hlasovacích lístkov: 29 

počet platných odoslaných (odovzdaných) hlasovacích lístkov: 29 

počet neplatných odoslaných (odovzdaných) hlasovacích lístkov: 0 

prítomní hlasovali nasledovne: 

 

MUDr. Ljuba Bacharová, DrSc., MBA 

Počet hlasov za kandidátku: 14 

 

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 

Počet hlasov za kandidáta: 15 

 

Predseda volebnej a mandátovej komisie konštatoval, že v 1. kole hlasovania bol zvolený 

kandidát na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

a ukončil hlasovanie. 

 

Uznesenie 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) nominuje prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. 

za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

 

Prezident SRK predloží uvedenú kandidatúru osobitným listom ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR do 12. februára 2021.  

 

V Bratislave 4. februára 2021 

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

Mená členov volebnej komisie:             Podpis: 

 

 

 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.   ............................................................. 

                (predseda) 

 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  ............................................................   

                     (členka) 

 

 

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.    .............................................................   

                     (člen) 


