
 

 

 
Zápis volebnej komisie Slovenskej rektorskej komisie 

8. 7. 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 68. zasadnutí dňa 8. júla 2014 vo Zvolene o návrhu ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na vymenovanie prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc.; Dr. h. c. prof. Ing. Miroslava 
Líšku, CSc.; prof. Ing. Jaroslava Škvareninu, CSc.; prof. Ing. Jozefa Vilčeka, PhD.; prof. PaedDr. Vladimíra 
Patráša, CSc.; Dr. h. c. prof. Ing. Michala Besterciho, DrSc. a doc. Róberta Lapka, Th.D., PhD. za členov 
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („komisia“) a návrhu na vymenovanie prof. Ing. 
Ľubora Fišeru, DrSc. za predsedu komisie a prof. MUDr. Juraja Šteňa, CSc. za podpredsedu komisie. 
 
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 traja rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov pre 68. zasadnutie 
SRK a to menovite prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, 
DrSc. 
 
Počty platné spoločne pre všetky hlasovania 
Počet všetkých členov SRK: 30 
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 

 
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. 

 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 21 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 1 
Počet záporných hlasov: 5 
Počet zdržaní sa hlasovania: 3 
Počet kladných hlasov: 13 
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Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. 
 

Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania: 1 
Počet kladných hlasov: 21 
 

prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. 
 

Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 2 
Počet zdržaní sa hlasovania: 4 
Počet kladných hlasov: 16 
 

prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. 
 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania: 3 
Počet kladných hlasov: 19 
 

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
 

Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 1 
Počet zdržaní sa hlasovania: 8 
Počet kladných hlasov: 13 
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Dr. h. c. prof. Ing. Michal Besterci, DrSc. 
 

Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 11 
Počet zdržaní sa hlasovania: 10 
Počet kladných hlasov: 1 

 
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. 

 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 11 
Počet zdržaní sa hlasovania: 8 
Počet kladných hlasov: 3 
 
Uznesenie 

Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie  Dr. h. c. prof. Ing. Miroslava Líšku, CSc.;  prof. Ing. Jaroslava Škvareninu, CSc. a  prof. 
Ing. Jozefa Vilčeka, PhD. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Slovenská 
rektorská konferencia nesúhlasí s návrhom na vymenovanie prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc.; prof. 
PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc.; Dr. h. c. prof. Ing. Michala Besterciho, DrSc. a doc. Róberta Lapka, 
Th.D., PhD. za členov Akreditačnej komisie. 
 
Vzhľadom na nesúhlas členov SRK s členstvom prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc. v Akreditačnej komisii 
volená komisia pristúpila k hlasovaniu len o návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej 
komisie.  
 
3. Hlasovanie o vymenovaní za podpredsedu Akreditačnej komisie 
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie s hlasovacím právom hlasovali o návrhu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie  prof. MUDr. Juraja Šteňa, CSc. za podpredsedu 
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 
 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 2 
Počet zdržaní sa hlasovania: 1 
Počet kladných hlasov: 19 
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Uznesenie  

Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie  prof. MUDr. Juraja Šteňa, CSc. za podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu 
vlády SR. 
 
Na základe predchádzajúcej neformálnej konzultácie a dohody medzi prezidentom SRK prof. Ing. 
Rudolfom Kropilom, CSc., viceprezidentom SRK prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD., prof. JUDr. 
Jánom Svákom, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD. a Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom 
Matúšom, CSc. vyzval prezident SRK na uplatnenie pripomienky zo strany Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa 
Siváka, PhD. týkajúcej sa otázky vykonania hlasovania aj o návrhu na vymenovanie prof. Ing. Ľubora 
Fišeru, DrSc. za predsedu Akreditačnej komisie. Následne po vznesení tejto pripomienky prezident 
SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyzval predsedníčku volebnej komisie, aby umožnila vykonať 
aklamačné hlasovanie o návrhu, aby sa SRK vyjadrila aj k návrhu na vymenovanie prof. Ing. Ľubora 
Fišeru, DrSc.za predsedu Akreditačnej komisie.  
 
Predsedníčka volebnej komisie Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. dala aklamačne hlasovať 
o návrhu, či sa má SRK vyjadriť a hlasovať  o návrhu na vymenovanie prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc. za 
predsedu Akreditačnej komisie. Z 22 prítomných členov SRK sa vyjadrilo: 
za návrh: 14 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržali sa: 8 členovia 
Predsedníčka komisie konštatovala súhlas SRK s hlasovaním a volebná komisia následne pristúpila 
k hlasovaniu.  
 
4. Hlasovanie o vymenovaní za predsedu Akreditačnej komisie 
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie s hlasovacím právom hlasovali o návrhu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc. za predsedu Akreditačnej 
komisie, poradného orgánu vlády SR. 
 
Počet prítomných členov SRK s hlasovacím právom: 22 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 22 
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0 
Počet záporných hlasov: 8 
Počet zdržaní sa hlasovania: 5 
Počet kladných hlasov: 9 
 
Uznesenie  

Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie  prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc. za predsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu 
vlády SR. 
 
Zvolen, 8. 7. 2014 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
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Mená skrutátorov:      Podpis: 
 
 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.   ............................................................. 
           (predsedníčka) 
 
 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.    ............................................................. 
                   (člen) 
 
 
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.    .............................................................   
                   (člen) 


