AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 25
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo
dňa 13. 12. 2010 o 17.00 hod. na R STU
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 42 senátorov
Hostia: Mgr. Tatiana Sikorová
Nakoľko ani v nových voľbách AS STU nezvolil kandidáta na rektora, predseda AS požiadal
členov AS, aby zostali na ďalšom riadnom zasadaní.
Na programe bola diskusia o nových voľbách kandidáta na rektora.
Námety z diskusie:
K. Jelemenský skonštatoval, že voľby prebehli v zmysle predpisov a senát vo voľbách neurobil
chybu.
M. Žalman dal na zváženie možnosť skrátiť volebné obdobie senátu a dať možnosť novému senátu
zvoliť kandidáta na rektora. Ďalšou možnosťou by mohla byť zmena volebného poriadku. Tá ale
podlieha schvaľovaniu ministerstvom školstva.
K. Jelemenský zastával názor, aby boli vyhlásené ďalšie voľby. Nepovažuje za vhodné meniť
volebný poriadok. Nepovažuje neúspech vo voľbách za tragédiu, skôr ide o skutočnosť, že
navrhnutí kandidáti neboli takí, aby získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Odporúča, aby dvakrát
nezvolení kandidáti už sa ďalej neuchádzali o post kandidáta na rektora.
P. Ballo: Ak by sa navrhol nový volebný poriadok, bolo by vhodné, aby sa v ňom zakotvilo, že
kandidát nemôže kandidovať v dvoch voľbách po sebe. Túto možnosť získa až v tretích voľbách.
Na návrh predsedu AS STU , akademický senát hlasovaním vyjadril svoj názor na vyhlásenie
nových volieb kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2011- 2015.
Za skrutátora bol určený prof. V. Macura, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. P. Šimon
a Ing. J. Szalay.
Návrh uznesenia č. 25.1/2010
AS STU schvaľuje, aby predseda AS STU vyhlásil nové voľby kandidáta na rektora na
funkčné obdobie 2011- 2015.
Hlasovanie:
(za – 35, proti –4, zdržali sa –3)
AS STU schválil uznesenie č. 25.1/2010.
Po vyjadrení AS STU, predseda AS STU vyhlásil nové voľby kandidáta na rektora na funkčné
obdobie 2011- 2015.
Návrh uznesenia č. 25.2/2010
AS STU poveruje P AS pripraviť harmonogram a interné pravidlá nových volieb.
Hlasovanie:
(za –42, proti –0, zdržal sa – 0)
AS STU jednomyseľne prijal uznesenie č. 25.2/2010.
Ďalej sa diskutovalo, či sa kandidáti majú predstavovať celej akademickej obci, alebo len členom
AS STU.
J. Dický nadhodil otázku dokedy má súčasný AS morálne právo voliť kandidáta na rektora.
M. Huba zastával názor, že ak budú tí istí kandidáti, má ich voliť nový senát.
V. Chmelko zastával rovnaký názor, lebo si myslí, že členovia AS volili kandidátov na základe
nadviazanosti na projekty jednotlivých kandidátov.

I. Hudec tvrdil, že členovia AS volili z vlastnej vôle.
T. Sikorová pripomenula prítomným spôsob voľby rektora od vzniku školy. Poukázala na súčasný
zákon, ktorý príliš zväzuje univerzitám ruky a neumožňuje akademickej obci zvoliť si vlastný
postup pri voľbách rektora. Za najdemokratickejšie považuje voľby po zmene režimu, keď
kandidáta na rektora volila celá akademická obec a senát mal len možnosť vybrať z dvoch
víťazných kandidátov zvolených akademickou obcou.
Ďalšie zasadanie AS STU bude 17. 1. 2011.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU
Overili:
prof. Ing. Peter Šimon, PhD.
Ing. Dr. Juraj Szalay, PhD.
14. 12. 2010
Zapísala: Ing. Viera Jančušková

