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Záznam č. 5/2021 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK o návrhu uznesení ako 

pokračovanie 98. zasadnutia SRK 

 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie k návrhu uznesení ako pokračovanie 98. zasadnutia SRK bola 

odoslaná dňa 20. marca 2021 členom SRK, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 18. marca 2021 (VTC). 

Ukončenie hlasovania bolo určené do 22. marca 2021 do 10,00 h. 

 

Spôsob hlasovania: každý rektor, ak sa zúčastnil na 98. zasadnutí SRK dňa 18. marca 2021 (VTC), 

dokladom je elektronický výpis z aplikácie MS Teams, má jeden hlas. Na 98. zasadnutí SRK (VTC) sa 

zúčastnilo 27 rektoriek a rektorov vysokých škôl, z toho 18 z verejných, 3 zo štátnych a 6 zo 

súkromných vysokých škôl. K uvedenému dňu mala SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych 

a 7 členov zo súkromných vysokých škôl, teda 3 členovia sa na rokovaní nezúčastnili.  

 

Počty platné pre hlasovanie: 

Počet všetkých členov SRK: 30 

Počet členov SRK prítomných na 98. zasadnutí SRK (VTC): 27 

Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 16 

Minimálny požadovaný počet členov pre kladný výsledok hlasovania: 14 platných kladných vyjadrení  

 

Znenie hlasovania: 

Hlasovanie o návrhu uznesení z 98. zasadnutia SRK (VTC). Návrh vyjadrenia SRK je v plnom znení 

priložený k záznamu ako príloha č. 1. 

 

Hlasovanie bolo uzavreté: 22. marca 2021 o 10,00 h. 

 

Záznam o hlasovaní: 

Počet zaslaných vyjadrení: 25 (po termíne: 26) 

Počet platných zaslaných vyjadrení: 25 (po termíne: 26) 

Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

Nevyjadrili sa: 2 (po termíne: 1) 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 

Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 24 (po termíne: 25) 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 

Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 24 (po termíne: 25) 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 

Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 24 (po termíne: 25) 
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Záver 

Slovenská rektorská konferencia schválila v korešpondenčnom hlasovaní návrhy uznesení č. 1, č. 

2 a č. 3 z 98. zasadnutia SRK konaného 18. marca 2021 (VTC). Schválené uznesenia sú priložené 

k záznamu ako príloha č. 2. 

 

Zoznam hlasujúcich s ich vyjadreniami je archivovaný na sekretariáte ISRK.  

 

V Bratislave 22. marca 2021 

 

Platnosť korešpondenčného hlasovania potvrdzuje svojim podpisom: 

 

   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie  


