
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
Z á p i s n i c a č. 24 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 30. 10. 2006 o 14.00 hod. na R STU 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 42 senátorov 
 
Senát bol schopný uznášania.  
 
Hostia: prof. Ľ. Molnár, doc. K. Jelemenský, prof. D. Bakoš, prof. F. Janíček, doc. A. Gatial 
 
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov  
a overovateľov zápisnice  
 
Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
 
Návrh programu: 

1/Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice 
2/  Odovzdanie poverovacích listín novým členom AS STU 
3/  Volebný poriadok volieb kandidáta na rektora – spresnenie pravidiel volieb 
4/  Voľby kandidáta na rektora (malá zasadačka) 
5/  Oznámenie výsledku volieb 
6/  Rozličné 

 
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 
doc. Ing. Ľ. Šooš, J. Česelský 
a za skrutátorov:  
doc. Ing. P. Schreiber, Z. Kelemenová 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Prezentovalo sa 42 členov AS 
(za – 42, proti – 0, zdržal sa – 0)  
 
AS STU schválil program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  
 
K bodu 2 
Predseda legislatívnej komisie prof. M. Koman odovzdal poverovaciu listinu novej členke 
študentskej časti AS za MTF Zuzane Kelemenovej. Zároveň skonštatoval, že všetci členovia 
AS STU sú v zmysle čl. 11 ods. 2 a ods. 4 Štatútu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave oprávnení vykonávať funkciu člena AS STU. 
 
K bodu 3 – Volebný poriadok volieb kandidáta na rektora – spresnenie pravidiel volieb 
Predseda AS oboznámil prítomných s postupom pri voľbách schváleným predsedníctvom AS 
STU. Predseda volebnej komisie prof. Koman podrobne vysvetlil priebeh volieb, spôsob 



volieb, platnosť/neplatnosť hlasovacích lístkov a vyzval členov AS, aby sa odobrali do malej 
zasadacej siene, kde sa uskutočnili tajné voľby kandidáta na rektora STU. 
 
K bodu 4 – Voľby kandidáta na rektora 
Voľby kandidáta na rektora prebehli v malej zasadacej miestnosti. Členovia AS STU za 
plentou označili svoje rozhodnutie na volebnom lístku, ktorý vhodili pre zrakom volebnej 
komisie do volebnej urny. Volebná komisia vyhodnotila volebné lístky, spísala protokol 
o voľbách a odovzdala ho predsedovi AS STU. 
 
 
 
K bodu 5 – Oznámenie výsledku volieb 
Predseda AS STU na základe protokolu volebnej komisie AS STU oznámil členom AS STU 
a kandidátovi na rektora výsledky volieb. 
Počet členov senátu prítomných na voľbe:    42 
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:   42 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:    42 
Z toho neplatných hlasovacích lístkov:      0 
Hlasovania sa zdržalo         7 
Proti hlasovalo:         3 
 
Prof. Ing. Vladimír Báleš získal 32 hlasov a bol právoplatne zvolený za kandidáta na rektora 
na funkčné obdobie 2007 – 2011. 
 
Novozvolený kandidát na rektora poďakoval prítomným za prejavenú dôveru. 
 
 
K bodu 6 – Rozličné 
Predseda AS STU prof. Žalman informoval, že RVŠ bola požiadaná, aby predložila návrhy na 
zmenu zákona o vysokých školách do 7. 11. 2006. RVŠ SR požiadala vysoké školy, aby do 6. 
11. 2006 zaslali svoje pripomienky a námety k zmene zákona o vysokých školách. Termín je 
nereálny, nakoľko ide o najdôležitejší zákon, týkajúci sa vysokých škôl. P AS pripraví list MŠ 
SR. 
 
Najbližšie zasadanie P AS STU bude 13. 11. 2006 a zasadanie AS STU 27. 11. 2006. 
 
 
 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 
                                                                                                          predseda AS STU 
 
 
Overili: 
doc. Ing. Ľubomír Šooš 
Juraj Česelský 
 
 
2. 11. 2006 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 


