
 

 

 
Zápis volebnej komisie Slovenskej rektorskej komisie 

4. 9. 2014, Zvolen 
 
V súlade s § 81 ods. 2 a 7 zákona o vysokých školách („zákon“) v spojení s § 107 ods. 2 zákona  a podľa 
čl. 2 ods. 2 písm. a) Štatútu SRK členovia Slovenskej rektorskej konferencie s hlasovacím právom 
hlasovali na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 4. septembra 2014 vo Zvolene o návrhu ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie Ing. Viliama Kupca, PhD. a Mons. prof. ThDr. 
Mariána Šurába, PhD. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („komisia“). 
 
1. Pravidlá a počty platné spoločne pre všetky hlasovania 
Spôsob hlasovania: osobné, tajné, vhodením do urny, označovanie hlasovacích lístkov zakrúžkovaním 
súhlasu, nesúhlasu alebo zdržania sa hlasovania; iný spôsob označenia hlasovacieho lístka spôsobuje 
neplatnosť hlasu. 
 
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov pre mimoriadne 
zasadnutie SRK 4. 9. 2014 a to menovite: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prof. MUDr. Marián Karvaj, 
PhD. a prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 
 
Počty platné spoločne pre všetky hlasovania 
Počet všetkých členov SRK: 31 
Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom, vrátane informácie o zastúpení súkromných 
vysokých škôl: 26 
Minimálny požadovaný počet prítomných členov s hlasovacím právom pre splnenie podmienky 
uznášaniaschopnosti/kvóra pre hlasovanie: 14 
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 14 platných odovzdaných hlasovacích lístkov 
s kladným hlasovaním 
 
2. Hlasovanie o návrhoch na vymenovanie za členov Akreditačnej komisie 
 

Ing. Viliam Kupec, PhD. 
 

Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 19  
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 19 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 19  
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 19  
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania: 1 
Počet kladných hlasov: 18 
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Mons. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. 
 

Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 19  
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 19 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 19  
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 19 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 19 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania: 0  
Počet kladných hlasov: 19 
 
Uznesenie 

Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie  Ing. Viliama Kupca, PhD. a Mons. prof. ThDr. Mariána Šurába, PhD. za členov 
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.  
 
Zvolen, 4. 9. 2014 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 

 
 
Mená členov volebnej komisie:              Podpis: 
 
 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.   ............................................................. 
           (predsedníčka) 
 
 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.    ............................................................. 
                   (člen) 
 
 
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.    .............................................................   
                   (člen) 


