
AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 

Z á p i s n i c a    č. 27 
zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 14. 2. 2011 o 15.30 hod. na R STU 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 42 senátorov 
 
Rokovanie nasledovalo po predstavovaní kandidátov na rektora v Aule Dionýza Ilkoviča. AS STU 
otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.  
 
Program: 
 
Nové voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2011 – 2015 
 
Predseda volebnej komisie na úvod pred voľbami zopakoval hlavné body volebného poriadku 
kandidáta na rektora. Členovia AS v každom kole volia jedného kandidáta. Zvolený kandidát musí 
získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS, a to min. 22 hlasov. 
Predseda VK skonštatoval, že účasť na voľbách je 100 %. 
Volebná komisia pracovala v zložení:  
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., predseda VK AS STU 
Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 
Prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
prof. Ing. Marian Koman, DrSc. 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD. 
Ing. Valentíno Vranić, PhD. 
Bc. Tomáš Kopecký 
Mateja Vonkomerová 
 
Predseda AS STU prof. Žalman vyhlásil prvé kolo volieb kandidáta na rektora na funkčné 
obdobie 2011 – 2015. 
Voľby prebiehali v malej zasadacej miestnosti rektora STU za prítomnosti volebnej komisie.  
Členovia si proti podpisu prevzali volebné lístky a tajným hlasovaním určili kandidáta. Na 
volebných lístkoch pre prvé kolo boli uvedení kandidáti: 
1. prof. Ing. František Janíček, PhD. 
2. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
3. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
 
Vyhlásenie výsledkov 1. kola: 
Počet členov senátu prítomných na voľbe:     42 
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:    42 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:   42 
Z toho neplatných hlasovacích lístkov:       0 
Hlasovania sa zdržalo (nevolilo žiadneho kandidáta):     0 
Počet platných hlasovacích lístkov v prospech kandidátov:   42 
 
Jednotliví kandidáti získali: 
1. prof. Ing. František Janíček, PhD.  12 hlasov 
2. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  12 hlasov 
3. doc. Ing. Robert Redhammer  18 hlasov 
Výsledky volieb v 1. kole boli vysvietené na tabuli. 



Záver: 
Do 2. kola volieb kandidáta na rektora postúpil: 
1. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
 
Počas prípravy hlasovacích lístkov na druhé kolo, ostatní členovia AS prerokovali Vyhlásenie AS 
Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu vlády „Návrh na realokáciu štrukturálnych fondov“, 
v ktorom vláda plánuje presunúť financie určené na rozvoj informačnej spoločnosti, vzdelávanie, 
vedu a výskum na výstavbu diaľnic. AS STU sa jednomyseľne pripája k výzve UK o nápravu 
takéhoto rozhodnutia adresovanej predsedníčke vlády, ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja a ministrovi školstva. 
Podporné stanovisko pripraví predseda legislatívnej komisie AS a tajomníčka AS. 
 
Predseda AS STU prof. Žalman vyhlásil druhé kolo volieb kandidáta na rektora na funkčné 
obdobie 2011 – 2015. 
Voľby prebiehali v malej zasadacej miestnosti rektora STU za prítomnosti volebnej komisie.  
Členovia si proti podpisu prevzali volebné lístky a tajným hlasovaním určili kandidáta. Na 
volebných lístkoch pre druhé kolo bol uvedený kandidát: 
1. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
 
Vyhlásenie výsledkov 2. kola: 
Počet členov senátu prítomných na voľbe:     42 
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:    42 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:   42 
Z toho neplatných hlasovacích lístkov:       7 
Hlasovania sa zdržalo (nevolilo žiadneho kandidáta):     7 
Počet platných hlasovacích lístkov v prospech kandidáta:   35 
 
1. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.   35 hlasov 
 
Záver: 
AS STU za kandidáta na rektora zvolil doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD. 
 
Výsledky volieb v 2. kole boli vysvietené na tabuli. 

 
 
 
 

 
prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r. 

predseda AS STU 
 
 
16. 2. 2011 
Zapísala: Ing. Viera Jančušková 
 
 
 
 


