Dodatok č.2
k Štatútu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
Časť I
Štatút Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, vydaný ako vnútorný
predpis súkromnej vysokej školy a registrovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
dňa 20.3.2006 pod číslom CD-2005-13233/13721-1:07 v znení jeho Dodatku č. 1, ktorý bol
registrovaný ministerstvom dňa 8.10.2008 pod číslom CD-2008-15612/34019-1:071
sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V čl. 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo „neuniverzitnou“.
2. V čl. 1 ods. 4 znie:
„4. Vysoká škola má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o. –
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., so sídlom v Dubnici nad
Váhom.“.
3. V čl. 1 ods. 6 prvá veta znie: „Štatutárnym orgánom vysokej školy je konateľ Dubnického
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, s. r. o.“.
4. V čl. 5 ods. 2 sa slová „Dubnický technologický inštitút, s.r.o. v Dubnici nad Váhom“
nahrádzajú slovami „Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o.“.
5. V čl. 5 ods. 10 písm. c) znie:
„c) schvaľuje návrh rozpočtu vysokej školy na bežný rok, predložený štatutárnym
orgánom vysokej školy po predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte vysokej
školy a rozhoduje o použití finančných prostriedkov získaných zo školného, z poplatkov,
z príspevkov, darov a iných platieb a prevodov v prospech vysokej školy,“.
6. V čl. 5 ods. 10 písm. e) sa slová „Ministerstvu školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú
slovami „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“)“.
7. V čl. 5 ods. 10 písm. i) sa slová „ústavov, detašovaných pracovísk a účelových zariadení“
nahrádzajú slovami „organizačných súčastí“.
8. V čl. 5 ods. 10 písm. k) znie:
„k) schvaľuje návrhy predsedu správnej rady na zmeny štatútu vysokej školy po ich
predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte vysokej školy a predkladá ich na
registráciu na ministerstvo,“.
9. V čl. 6 ods. 1 znie:
„1. Predsedom správnej rady vysokej školy je štatutárny orgán vysokej školy.“.
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10. V čl. 6 ods. 3 písm. f) znie:
„f) predkladá správnej rade vysokej školy návrh rozpočtu vysokej školy na bežný rok po
jeho predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte vysokej školy,“.
11. V čl. 7 ods. 4 druhá veta znie: „Prorektorov vymenúva a odvoláva rektor po
predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu vysokej školy.“.
12. V čl. 7 ods. 5 písm. m) znie:
„m) vymenúva a odvoláva prorektorov po predchádzajúcom vyjadrení akademického
senátu vysokej školy. Vymenúva a odvoláva vedúcich organizačných súčastí vysokej
školy podľa článku 11 ods. 2 písm. b) až d) tohto štatútu,“.
13. V čl. 7 ods. 5 písm. n) znie:
„n) vymenúva a odvoláva garantov študijných programov a študijných poradcov,“.
14. V čl. 7 ods. 5 písm. aa) sa vypúšťajú slová „profesorom starším ako 65 rokov“.
15. V čl. 7 ods. 6 písm. d) znie:
„d) ukladať vedúcim ústavov, katedier, účelových zariadení a vedúcim iných
pedagogických, výskumných, konzultačných a informačných pracovísk vysokej školy
a iným zamestnancom vysokej školy úlohy a kontrolovať ich plnenie,“.
16. V čl. 8 ods. 2 znie:
„2. Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce a člení sa na
zamestnaneckú časť a študentskú časť. Akademický senát má najmenej 15 členov, z toho
najmenej jednu tretinu tvoria členovia zo študentskej časti akademickej obce.“.
17. V čl. 8 ods. 5 znie:
„Funkčné obdobie členov akademického senátu je najviac štyri roky.“.
18. V čl. 8 ods. 11 znie:
„11. Akademický senát vysokej školy v rámci svojej pôsobnosti najmä:
a) navrhuje kandidáta na rektora správnej rade vysokej školy a navrhuje odvolanie
rektora z funkcie správnej rade vysokej školy. Správna rada vysokej školy do 15 dní
návrh kandidáta na rektora potvrdí a predloží ho ministrovi školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky alebo návrh kandidáta zamietne,
b) vyjadruje sa k návrhom rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
c) prerokúva návrhy študijných programov pred ich schválením vo vedeckej rade
vysokej školy, ktoré predkladá rektor,
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d) vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm.
a) až e), i), j) a k) zákona a schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu vysokej
školy vnútorné predpisy podľa § 48 ods. 1 písm. f) a g) zákona,
e) vyjadruje sa k návrhu štatutárneho orgánu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie,
splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčasti vysokej školy,
f) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu vysokej školy, ktorý predložil štatutárny orgán vysokej
školy,
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení vysokej školy,
h) schvaľuje dlhodobý zámer vysokej školy predložený štatutárnym orgánom po
prerokovaní vo vedeckej rade a jeho aktualizácii,
i) schvaľuje podmienky prijatia uchádzačov na štúdium predložené rektorom,
j) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady vysokej
školy,
k) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov disciplinárnej komisie
vysokej školy,
l) schvaľuje kritériá na priznanie štipendií a študentských pôžičiek z vlastných zdrojov
vysokej školy,
m) volí zástupcu vysokej školy v Rade vysokých škôl,
n) študentská časť akademického senátu volí zástupcu vysokej školy v Študentskej rade
vysokých škôl,
o) podáva akademickej obci najmenej raz do roka správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí
na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky,
p) rokuje o ďalších záležitostiach, ktoré mu predložia predseda akademického senátu,
predseda správnej rady alebo rektor.“.
19. V čl. 9 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a najviac sedemnásť“.
20. V čl. 9 ods. 4 znie:
„4. Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva rektor po schválení akademickým
senátom vysokej školy.“.
21. V čl. 9 ods. 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „predložený rektorom,“.
22. V čl. 9 ods. 8 písm. o) sa vypúšťajú slová „profesorom starším ako 65 rokov“.
23. V čl. 10 ods. 2 sa v druhej vete slovo „vrátene“ nahrádza slovom „vrátane“.
24. V čl. 11 ods. 2 znie:
„2. Vysoká škola sa organizačne člení na tieto súčasti:
a) rektorát,
b) ústavy a katedry,
c) účelové zariadenia,
d) iné pedagogické, výskumné, konzultačné a informačné pracoviská.“.
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25. V čl. 11 ods. 6 znie:
„6. Ústavy a katedry sú vedecko-pedagogické útvary vysokej školy, ktoré sa zúčastňujú na
plnení hlavných úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania alebo študijnom
odbore. Ústavy a katedry vykonávajú najmä vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, expertíznu
a inú tvorivú činnosť. Za činnosť ústavu a katedry je zodpovedný vedúci, ktorého menuje
a odvoláva rektor.“.
26. V čl. 11. ods. 8 znie:
„8. Vysoká škola môže na plnenie vzdelávacích a vedecko-výskumných a iných aktivít
realizovaných mimo svojho hlavného sídla zriaďovať iné pedagogické, výskumné,
konzultačné a informačné pracoviská. Za činnosť pracoviska je zodpovedný vedúci
pracoviska, ktorého menuje a odvoláva rektor.“.
27. V čl. 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo katedier“.
28. V čl. 18 ods. 4 znie:
„4. Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytujú sociálne štipendiá a motivačné
štipendiá. Tieto sa poskytujú na základe splnenia podmienok ustanovených v § 96 a § 96a
zákona, ako aj v ďalších príslušných všeobecne záväzných predpisoch.“.
29. V čl. 24 ods. 5 znie:
„5. Funkcie prorektorov, vedúcich ústavov, katedier, účelových zariadení a iných
pedagogických, výskumných, konzultačných a informačných pracovísk sa spravidla
obsadzujú menovaním. Do týchto funkcií sú zamestnanci vymenúvaní a z nich odvolávaní
rektorom. Rektor môže požiadať predsedu správnej rady o obsadenie uvedených funkcií
výberovým konaním.“.
30. V čl. 31 ods. 3 sa slová „ako 65 rokov“ nahrádzajú slovami „ako 70 rokov“.

Časť II
Tento Dodatok č. 2 k Štatútu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom bol
schválený správnou radou dňa 14.3.2014 po prerokovaní v akademickom senáte dňa
13.03.2014 a nadobúda platnosť dňom registrácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia o jeho zaregistrovaní
vysokej škole.

.................................................................
prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc.
predseda Akademického senátu DTI

...........................................................
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
rektor DTI

.........................................................
Ing. Daniel Lajčin, PhD.
predseda Správnej rady DTI
a konateľ Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
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